
Oznam o konaní prvého on-line rodičovského 
spoločenstva v šk. roku 2020/2021 

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ sv. Gorazda pozýva rodičov na celoškolské rodičovské spoločenstvo, ktoré sa z dôvodu  

epidemiologicko – preventívnych opatrení bude konať on-line - formou spoločného stretnutia triednej 

učiteľky s rodičmi. 

 

TERMÍNY TRIEDNYCH RODIČOVSKÝCH SCHÔDZOK (on-line cez ZOOM): 

Pondelok 12. októbra 2020: 

17:30 – 18:00 hod. ........ 2. ročník: tr. učiteľka H. Ševčíková 

18:00 – 18:30 hod. ........ 3. ročník: tr. učiteľka Ľ. Hricová 

  ........ 1. ročník: tr. učiteľka J. Nemčeková 

18:30 – 19:00 hod. ........ 4. ročník: tr. učiteľka X. Ferenczyová 

Utorok 13. októbra 2020: 

16:30 – 17:00 hod. ........ 5. ročník: tr. učiteľka M. Šillerová 

17:00 – 17:30 hod. ........ 6. ročník:  tr. učiteľka E. Botošová 

17:30 – 18:00 hod. ........ 7. ročník: tr. učiteľka K. Koprdová 

18:00 – 18:30 hod. ........ 8. ročník: tr. učiteľka Z. Bencová (zastupujúca) 

18:30 – 19:00 hod. ........ 9. ročník: tr. učiteľka Z. Hasprová 

 

Ako sa  prihlásiť do on-line triedy s aplikáciou ZOOM? 
1. POČKAJTE NA POZVÁNKU 

o Pozvánka do on-line triedy v aplikácii ZOOM vám bude doručená v piatok 9.10. 2020 ako správa 

v  EduPage (resp. e-mail). Správa bude obsahovať: 

  termín,  internetovú adresu na pripojenie,  ID číslo miestnosti a heslo. 

2. PRIHLÁSTE SA SKÔR 

o Do on-line triedy môžete vstupovať aj skôr, bude otvorená už 15 min. pred začiatkom rodičovskej 

schôdzky, tak aby sme mohli začať presne v stanovenom čase. Po prihlásení Join Meeting (zadať 

ID číslo a heslo) budete chvíľu čakať, kým vám triedna učiteľka potvrdí vstup do miestnosti. 

3. KAMERA A MIKROFÓN 

o V on-line triede môžete mať vypnutú kameru aj zvuk, v prípade potreby si mikrofón zapnete 

a môžete diskutovať. 

4. PREZENČKA 

o Pred vstupom dom on-line triedy nezabudnite zadať svoje meno a priezvisko. 

5. ČASOVÝ LIMIT 

o  Aplikácia ZOOM má v neregistrovanej verzii obmedzený časový limit spojenia na 40 min. Ak by 

došlo k prerušeniu spojenia, stačí sa opäť prihlásiť a môžete pokračovať. 

6. TECHNICKÁ POMOC 

o V prípade problémov s prihlásením vám radi pomôžeme. Technická podpora: 0915 893 042 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

 
Vedenie ZŠ s MŠ 


