
Vážení rodičia, 

Milí žiaci,  

rozhodnutie o prechode základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, od 5. – 16. októbra na 

dištančné vyučovanie,  sa ukázalo ako prezieravé, zodpovedné, zmysluplné a správne. Aj vďaka 

tomuto opatreniu sa podarilo výrazne zamedziť výraznejšiemu šíreniu nákazy Covid – 19, ktorá má 

v našom meste a okrese výrazne narastajúcu tendenciu. Z hľadiska epidemiologických štatistík, počtu 

nakazených na počet obyvateľov, napriek prijatým opatreniam,  sa dnes nachádzame v okrese 

a meste Bardejov na úrovni Českej republiky, kde je situácia mimoriadne vážna, to len pre 

porovnanie. Na Slovensku sme v tejto štatistike na prvom mieste a to rozhodne nie je nič pozitívne. 

Plne si uvedomujeme, že najmä pre rodičov žiakov prvého stupňa základných škôl, ktorí musia zostať  

pri svojich  deťoch,  je toto opatrenie výrazne obmedzujúce. V plnom rozsahu si uvedomujeme aj 

obmedzenia, ktoré sa týkajú najmä prvákov pri vyučovaní základných  návykov a zručností v oblasti 

písania a matematiky . Včera do nočných hodín sme telefonicky konzultovali ďalší postup a dnes sme 

museli prijať rozhodnutie. Po zvážení všetkých okolností, zvážení argumentov pre a proti, vzhľadom 

k rekordným číslam pribúdania nákazy na dennej báze, šíreniu ochorenia najmä v rodinách, aj 

v jednotlivých obciach odkiaľ prichádzajú žiaci na vyučovanie, v záujme eliminovania rizík šírenia 

nákazy, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, na základe všeobecne 

prijatých opatrení, sme prijali rozhodnutie o pokračovaní dištančného vyučovania všetkých 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov do začiatku jesenných prázdnin 

28.10. 2020. Napokon takéto rozhodnutie prijali aj iní zriaďovatelia, s ktorými sme v kontakte. 

V záujme ochrany zdravia žiakov, v záujme zvrátenia negatívneho vývoja pandemickej situácie COVID 

-19. V záujme ochrany zdravia Vás všetkých, aby sme sa čoskoro mohli vrátiť do normálneho chodu 

života. Je to pre nás všetkých veľmi dôležité. Ešte raz výzva. Toto nie sú klasické prázdniny. Preto 

prosíme žiakov , v plnom rozsahu rešpektujte pokyny svojich škôl a učiteľov a zúčastňujte sa 

dištančného vyučovania. Rovnako sa prosím nestretávajte so svojimi spolužiakmi, je to forma 

karantény, aby sa ochorenie ďalej nešírilo. Neohrozujte seba, svojich rodičov a blízkych.  Aj doma 

buďte všetci zodpovední a obozretní iba takto majú tieto opatrenia význam. Materské školy zatiaľ 

zostávajú v normálnom režime, aj keď v prísnom a niektoré i obmedzenom režime, keďže aj tam 

evidujeme prípady nákazy a niektoré triedy museli byť uvedené do domácej karantény.  

Prijmite to prosím s pochopením, buďme zodpovední. Hlavne dávajme na seba pozor, buďme 

zodpovední voči sebe aj ostatným , jedzme vitamíny, aby sme takéto rozhodnutia už nemuseli 

prijímať.  
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