Štátny minister

SACHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR KULTUS (SASKÉ
ŠTÁTNE MINISTERSTVO KULTÚRY)
P.O.Box 10 09 10 | 01079 Dresden

Pre všetkých rodičov
žiakov a žiačok
verejných a štátnych škôl
v Slobodnom štáte Sasko

Drážďany 28. augusta 2020

informačne:
Pre všetkých rodičov
žiakov a žiačok
súkromných škôl

Vážené dámy a páni, milí rodičia,
letné prázdniny sa skončili a začína nám nový školský rok. Školský rok
2020/2021 budú sprevádzať nové výzvy. Chcel by som Vás informovať o tom,
čo pre Vás a Vaše deti predstavuje školská prevádzka v podmienkach
pandémie.
Všetci vieme, že škola je veľmi dôležitá. Škola poskytuje Vašim deťom priestor
pre učenie sa, prichádzajú tu do kontaktu s ostatnými, stretávajú sa
s kamarátmi, učia sa a rozvíjajú svoje sociálne zručnosti. Deti a mládež
potrebujú pravidelný režim dňa. Majú právo na vzdelávanie, na čo najlepšie
sprostredkovanie vedomostí a zručností a potrebujú mať priateľov. Som
presvedčený, že toto sa dá zabezpečiť len vo forme denného vyučovania
v škole.
Už pred letnými prázdninami som oznámil, že všetci žiaci budú mať vyučovanie
vo svojich triedach a kurzoch päť dní v týždni podľa platných rozvrhov a
učebných osnov. Naším cieľom je zabezpečiť pre žiakov čo najprirodzenejšie
vyučovanie len s nevyhnutne potrebnými obmedzeniami. Zatvorenie škôl
v prípade zvýšenej miery infekcie by bolo až úplne posledným opatrením – ako
ultima ratio.
V zásade platí povinná školská dochádzka. Uvoľnenie žiakov z vyučovania
z dôvodu zdravotného ohrozenia je potrebné preukázať lekárskym potvrdením a
predložiť ho škole. Týmto žiakom sa potom ponúkne vzdelávanie v domácom
prostredí.
Obnovenie pravidelného vyučovania na všetkých školách v Slobodnom štáte
Sasko si naďalej vyžaduje dodržiavanie už zavedených hygienických opatrení.
Vaša škola Vám rada poskytne informácie o koncepcii hygieny zariadenia
v rámci všeobecného hygienického plánu.
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Dopravné spojenie:
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linkami 3, 7, 8
Informácie
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podpísaným
a
šifrovaným
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dokumentom sú k dispozícii na
www.smk.sachsen.de/kontakt.htm

Tu je potrebné poukázať na tieto dôležité nariadenia:
•
•
•
•

Do školy nesmú vstúpiť osoby, ktoré sú preukázateľne infikované vírusom SARS-CoV-2
alebo sa u nich prejavujú príznaky (kašeľ, horúčka, hnačky, vracanie).
Ak žiaci vykazujú príznaky, ktoré sú prejavom vírusu SARS-CoV-2, dlhšie ako dva dni po
sebe, vstup do školy je povolený až dva dni po poslednom výskyte príznakov.
Každá osoba, ktorá vstúpi do školy, si musí hneď dôkladne umyť alebo vydezinfikovať
ruky.
Triedy a pravidelne používané miestnosti sa musia niekoľkokrát denne vetrať.

V hromadnej doprave, teda aj v školskom autobuse, majú žiaci povinnosť nosiť ochranné rúško na
tvár. Riaditelia škôl stanovia v rámci školského poriadku, v ktorých situáciách je potrebné nosiť
ochranné rúško v budove alebo v areáli školy. Kvalitné vyučovanie si vyžaduje dobrú komunikáciu,
spätnú väzbu v mimike tváre a plné sústredenie. Niekoľko hodín denne s ochranným rúškom na
tvári by to bolo veľmi náročné. Z tohto dôvodu nosia žiaci a učitelia ochranné rúško počas
vyučovania len na dobrovoľnej báze a z osobných dôvodov.
Riaditelia škôl a všetci pedagogickí zamestnanci sa na školský rok 2020/2021 dobre pripravili. Sú
zodpovední – popri svojich rozmanitých a náročných úlohách – aj za rozhodnutia o organizácii
prevádzky školy v období koronavírusu. Z dôvodu rôznych personálnych a priestorových
podmienok škôl môžu byť niektoré konkrétne veci zmysluplne zabezpečené len priamo na mieste.
Dôverujte nám, prosím, že sa to deje v najlepšom záujme Vašich detí.
Počas bežného vyučovania v triedach nie je možné dodržať odstup 1,5 m. Chápem, že niektorí
rodičia, žiaci a učitelia môžu byť z tejto situácie znepokojení a majú obavy. Štúdie univerzitných
nemocníc v Drážďanoch a Lipsku preukázali nezávisle na sebe, že školy neboli ohniskom nákazy
ani pred uzatvorením a ani po ich opätovnom otvorení a deti sa na rozširovaní infekcie podieľajú
len v malej miere. Výskumy naďalej pokračujú. Chcel by som Vás ubezpečiť, že vývoj infekcie a
vedecké poznatky z výskumov budeme naďalej pozorne sledovať. Aj v budúcnosti sa budeme
rozhodovať citlivo a zodpovedne.
V súčasnosti sú počty infekcií na veľmi nízkej úrovni, avšak ani v Slobodnom štáte Sasko nie je
možné odhadnúť, čo sa v nasledujúcich mesiacoch bude diať. Musíme počítať s tým, že stav
infekcie sa môže opäť zhoršiť – a školy z toho nemožno vylúčiť. O jednotlivých opatreniach na
ochranu obyvateľstva pred infekciou rozhodujú miestne zdravotné úrady v okresoch alebo
okresných mestách. Bez ohľadu na celkové počty prípadov rozhodnú zdravotné úrady o 14dňovom zatvorení škôl a o dennej starostlivosti o deti v prípade, ak sa bude infekcia zhoršovať
v rámci jedného zariadenia alebo v susedných zariadeniach (lokálne ohnisko nákazy).
Na situáciu, ak by došlo k nevyhnutnému obmedzeniu školského vyučovania alebo dokonca
k lokálnemu zatvoreniu škôl, sa učitelia od začiatku pripravujú.
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Štátne ministerstvo kultúry a Štátny úrad pre školy a vzdelávanie posilnili centrálne digitálne služby
v Slobodnom štáte Sasko a naďalej ich budú rozvíjať. Je pripravený doplnkový obsah vzdelávania,
ako napr. digitálne pracovné listy, interaktívne filmy, materiály na prípravu vyučovacej hodiny.
Rozšírili sme ponuku informácií, školení a podpory pre digitálnu výučbu – aj v diaľkovej forme – a
budeme ho naďalej rozvíjať.
Milí rodičia,
uvedomujem si, že ďalší proces vzdelávania znepokojuje mnohých žiakov, ich učiteľov aj rodičov.
Učenie sa v domácom prostredí malo z rôznych dôvodov rozdielne výsledky a nemohlo
plnohodnotne nahradiť vyučovanie v škole. V druhej polovici školského roka preto nebolo možné
prebrať celý učebný obsah. V rámci prípravy nového školského roka bol na všetkých školách
zaznamenaný stav zvládnutého učiva v jednotlivých predmetoch. Učitelia adekvátne rozdelia
učebnú látku v tomto školskom roku tak, aby požadované učivo stihli dobrať. Prosím Vás
o pochopenie, že povinné učebné okruhy a povinné vyučovanie budú mať v škole spočiatku
najvyššiu prioritu.
Podrobné informácie a odpovede na ďalšie otázky nájdete na našej internetovej stránke
www.bildung.sachsen.de/bIog. Ak tu nenájdete odpovede na Vaše otázky, kontaktujte Štátne
ministerstvo kultúry alebo Štátny úrad pre školy a vzdelávanie. V prípade konkrétnych otázok je
Vaším prvým kontaktným partnerom škola.
Školský rok 2020/2021 budú sprevádzať nové výzvy. Prosím Vás, dôverujte pedagogickým
schopnostiam a citlivému prístupu našich učiteľov.
Naše deti potrebujú od nás neustálu pozornosť a starostlivosť. V období koronavírusu to znamená
pre nás všetkých aj: dodržiavanie všeobecných hygienických pravidiel. Minimalizujte a zvážte
zbytočné a neuvážené sociálne kontakty. Dodržiavajte, prosím, odstup, aby ste chránili naše deti.
Prajem Vám, Vašej rodine a predovšetkým našim žiakom dobrý štart a veľa úspechov v novom
školskom roku!
S pozdravom

Christian Piwarz

Strana 3 z 3

