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17. apríl 2020 

  

Koronavírus 
Opatrenie 
 

 

Vážení rodičia, 

Bezpečnostné opatrenia proti koronavírusu boli predĺžené do 3. mája 2020. To 

znamená, že sa školy v pondelok 20. apríla ešte neotvoria. Vyučovanie bude prebiehať 

na diaľku. 

Nová látka bude vyučovaná pomocou takzvaného 'preteachingu'. Je to metóda, pri 

ktorej sa žiaci zoznámia s učivom, ktoré sa potom budú učiť v triede. Akým spôsobom to 

bude prebiehať, Vám vysvetlia učitelia alebo škola. 

Aby nedošlo k ďalšiemu šíreniu nákazy, mali by deti zostávať čo najviac doma. Deti, 

ktoré skutočne nemajú možnosť sa doma učiť, môžu ísť do školy. Ide okrem iného o 

rodiny, ktoré doma nemajú počítač alebo internet, dostatok priestoru alebo vhodné 

prostredie na učenie. Škola pre tieto deti pripraví 3, maximálne 4 hodiny preteachingu 

denne s prihliadnutím k potrebným hygienickým opatreniam.  

Okrem toho poskytuje škola núdzovú družinu špecifickej skupine detí. Jedná sa o: 

•   Deti, ktorých rodičia pracujú v kľúčových sektoroch 
•   Deti, ktoré sa nachádzajú v problematických sociálnych situáciách alebo 
majú zdravotné problémy  
•   Deti, ktoré sa nachádzajú v problematickej rodinnej situácii.  
 

Aj pre tieto deti bude organizovaný preteaching. 
 
Chcete sa dozvedieť viac o preteachingu v škole? 
 
Ak chcete využiť možnosti preteachingu v škole alebo si žiadate viac informácií, 
skontaktujte sa s XXXX, e-mail: XXX, tel: XXX 

Nachádzame sa v novej situácii, na ktorú si musíme všetci zvyknúť. Nebude to 

jednoduché a všetci v tom zatiaľ trochu tápame. 

 
Poďme to spoločne zvládnuť čo najlepšie! 

S pozdravom, 

Inge Dellaert 

Riaditeľka Mestského vzdelávania Gent 

http://www.stad.gent/

