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Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (16.3 - 30.6.2020) je sumárom 

správ MZ a PK a je súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej len “Správa o VVČ”) 

podľa vyhlášky 9/2006. 

V čase prerušeného vyučovania  v čase mimoriadnej situácie sa naša ZŠ riadila Usmernením k obsahu 

a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského 

vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 uverejnenom MŠVVaŠ na www.minedu.sk. 

1. Vymedzenie vzdelávacích obsahov 

1.1 V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školskom roku 2019/2020 sa obsah 

vzdelávania vymedzil tak, že sa určili: 

● Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patrili: 

            - Jazyk a komunikácia 

            - Matematika a práca s informáciami 

            - Človek a spoločnosť 

            - Človek a príroda 

● Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patrili: 

            - Človek a hodnoty 

            - Človek a svet práce 

            - Umenie a kultúra 

            - Zdravie a pohyb 

     Všetky vzdelávacie oblasti boli vyjadrené prostredníctvom vyučovacích predmetov, obsiahnutých 

v rámcových učebných plánoch pre základné školy. 

1.2 Vymedzenie vzdelávacích oblastí na hlavné a komplementárne nevypovedalo o hodnote 

predmetov v rámci všeobecného vzdelávania. Rozdelenie zohľadňovalo povahu predmetov a možnosti 

súčasnej organizácie vzdelávania v domácom prostredí. V dennom vzdelávacom režime žiakov mali 

obe skupiny vzdelávacích oblastí vyvážene zastúpené, odlišoval sa však spôsob zadávania 

vzdelávacích aktivít. Zadania pre žiakov na vypracovanie úloh, ktoré sa zo strany učiteľov 

vyhodnocujú, sa viazali výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti.  Aktivity komplementárnych 

vzdelávacích oblastí sa zadávali ako nepovinné na vypracovanie 

1.3 V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 

sa všetky vyučovacie predmety, ktoré podľa rámcových učebných plánov pre základné školy patria do 

vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, zameriavali najmä na podporu čitateľskej gramotnosti, 

rozvoj jazykových kompetencií a komunikačné ciele. 

1.4 Vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sa pozornosť venovala najmä 

vyučovaciemu predmetu matematika. Obsah vyučovania predmetu informatika sa zaraďoval ako 

súčasť komplementárnych vzdelávacích oblastí alebo sa integroval do obsahu hlavných vzdelávacích 

oblastí, ale len v prípade, ak žiaci mali v rámci vzdelávania v domácom prostredí možnosť využívať 

informačno-komunikačné technológie. 

2. Práca s učivom 

2.1 Pri plánovaní obsahu vzdelávania v hlavných vzdelávacích oblastiach sme sa sústredili na 

ťažiskové učivo daného ročníka a učivo, ktoré je nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva v 

nasledujúcom ročníku. Vzhľadom na mimoriadne prerušenie vyučovania v školách neočakávame, že 
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si žiaci osvojili všetko predpísané učivo vyplývajúce z vymedzených ročníkových výkonových 

štandardov štátnych vzdelávacích programov. 

2.2 Štátny pedagogický ústav poskytol ku každej vzdelávacej oblasti odporučený výber tém 

ťažiskového učiva.  Jednotlivé plnenie, viď MZ, PK v prílohe.  

2.3 V rámci dištančného vzdelávania sa na výučbu špecifických vyučovacích predmetov vzdelávacej 

oblasti Špeciálnopedagogická podpora, ktorá je určená žiakom so zdravotným znevýhodnením, učivo 

nevymedzovalo.  

Špeciálni pedagógovia a asistenti , ktorý v rámci dištančného vzdelávania vzdelávali žiakov 

odporučených od učiteľov, žiakov so zdravotným znevýhodnením, a mali v starostlivosti žiakov bez 

IKT. Zohľadňovali ich individuálne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Prioritou bola práca na 

zadaní pedagógov a upevňovanie a prehlbovanie nadobudnutých schopností, zručností a návykov 

žiakov. 

2.4  Metódy a formy vyučovania - výučba  pokračovala v rámci možností podobne ako prezenčná 

forma.  Od začiatku sme intenzívne vnímali, že máme žiakov z rôznych pomerov.   Mali sme žiakov 

bez problémov s pripojením, žiakov s pracujúcich na mobiloch, žiakov s jedným PC v domácnosti a 

žiakov, ktorí boli bez prístupu k internetu. Tým sme pracovné listy tlačili a asistentka ich vždy vo 

vopred určenom čase roznášala do schránok žiakom. Vypracované pracovné listy doručovali späť.   Od 

apríla sme pre žiakov zo ŠVVP a žiakov odporučených učiteľmi vzdelávali aj prezenčnou formou 

v škole. / jeden asistent- jeden žiak/ 

3. Organizácia vzdelávacích aktivít 

3.1 Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa vzdelávanie realizovalo dištančnou 

formou.  Vytvorili  sme metodický materiál: Spracovanie vyučovacej jednotky v dištančnom 

vzdelávaní, ktorá určovala základné štandardy vyučovacej jednotky v Edupage. Dokument obsahoval 

spracovanie vyučovacej jednotky z hlavných vzdelávacích oblastí, špecifiká online / zoom, skype 

vyučovania, špecifiká vyučovania komplementárnych vzdelávacích aktivít a poskytovanie spätnej 

väzby. Hlavne v prvotnej fáze prebiehala aj telefonická komunikácia, forma doručovania úloh a zadaní 

žiakom prostredníctvom pedagogickej asistentky a prijímania vypracovania úloh podľa dohody 

s asistentom. Podľa dostupných možností bolo našou snahou zabezpečiť prístup všetkých žiakov ku 

vzdelávaniu aj v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, pričom sme 

rešpektovali opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného 

zdravia. 

3.2  Spracovaná vyučovacia jednotka z hlavných vzdelávacích oblastí predstavovala  záťaž na žiaka 

na 45-60 min. Pracovalo sa podľa rozvrhu. Denne má žiak max. 2-3 vzdelávacie oblasti podľa ročníka. 

Vyučovaciu jednotku sme zadávali ako prezentáciu alebo projekt  s obmedzením otvorenia od 9.00 do 

21.00 . Boli zadávané podľa rozvrhu pre jednotlivé ročníky. 

3.3   Vyučovacie jednotky  komplementárnych vzdelávacích oblastí predstavovali záťaž cca 30 min 

a mali tvorivý a postojový charakter.   Boli zadávané podľa rozvrhu pre jednotlivé ročníky. 

3.4 Vedenie školy a jednotliví pedagogickí zamestnanci aj odborní tím podľa potreby realizovali 

konzultácie (telefonické, on-line) so žiakmi a ich zákonnými zástupcami. 

3.5  Školský psychológ, sociálny pedagóg a špeciálny pedagóg mali k dispozícii pracovné mobily na 

hot linku pre potreby svojej práce  a poradenstvo alebo linku pomoci a dôvery. Pripravovali a odosielali 

cez Edupage a web školy prezentácie a linky k rôznym témam pre žiakov,  rodičov, učiteľov. Na 

webovej stránke školy sme zverejňovali články , postupy ako efektívne pracovať s dieťaťom 

v dištančnom vzdelávaní, ako nastaviť režim dňa, ako si pripraviť pracovné prostredie. Ale i s témou 
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Ako zvládnuť domáce učenie s dieťaťom so ŠVVP, vytvárali sme súbory rodinných aktivít 

a zverejňovali sme aj vhodnú literatúru na štúdium pre rodičov a učiteľov –ako  podporný informačný 

servis. 

3.6.  Zamestnanci realizovali výuku od začiatku prerušenia vyučovania on- line formou. V prvotnej 

fáze bol odporúčaný prístup cez Edupage, ale hlavne na 1. stupni si každá p. učiteľka vytvorila svoj 

systém práce. Na druhom stupni , vzhľadom na veľkú vyťaženosť učiteľov, došlo veľmi rýchlo- 

v priebehu týždňa k dohode a využívala sa rovnaká platforma. 1. stupeň na túto školskú platformu 

nabehol až od 1.5.2020.  Vytváranie vyučovacích jednotiek malo rôznu kvalitatívnu úroveň. Vedenie 

školy malo cez administrátorský účet možnosť kontroly a nahliadnutia do jednotlivých vytvorených 

jednotiek, ale aj do spôsobu hodnotenia a spätnej väzby,  na čo sme kládli dôraz. Boli vytvorené  

 

3.7. Vytvárali sme pomocou Edupage aj dotazníky spätnej väzby pre žiakov aj rodičov na pravidelnej 

báze. Vyhodnotenie dotazníkov slúžilo nielen jednotlivým učiteľom na optimalizáciu svojej práce ale 

aj vedeniu školy ako spätná väzba.  

Škola poďakovala rodičom za pomoc a spoločné zvládnutie dištančného vzdelávania. Odpovede, ktoré 

sme dostali na záverečnú hodnotiacu anketu  zhodnotili náš spôsob výučby pozitívne.  Žiadali 

v budúcnosti hlavne  zachovať a rozšíriť teleprácu formou  on-line hodín. Rodičia aj žiaci vyjadrili 

poďakovanie za prácu učiteľov. 

3.8  Po obnovení prevádzky 01. júna 2020 nastúpili do školy žiaci 1. - 5. ročníka. Postupovalo podľa 

Organizačných pokynov vydaných riaditeľom školy, platných od jednotlivých dátumov, podľa zmien 

hlavného hygienika a rozhodnutí Ministra. Žiaci, ktorí sa či už z objektívnych, alebo subjektívnych 

príčin nezúčastňovali vyučovania, dostávali aj naďalej zadania a učivo prostredníctvom Edupage, 

Niektoré triedy sa s nimi spájali aj počas reálneho vyučovania v škole a mohli tak byť so svojou 

triednou učiteľkou a spolužiakmi v online spojení. Od 1. júna nastúpilo do vyučovania na škole viac 

ako 85 % žiakov a každým dňom počet narastal. S uvoľnením opatrení pre 2. stupeň ročníky 6.-9. a ich 

návratom do školy sa  úspešne ukončil školský rok.  Predpokladáme, že čas, potrebný na adaptáciu 

žiakov 6. – 9. ročníka, bude dlhší a práca náročnejšia. 

4. Komplexnosť vzdelávacích aktivít 

4.1 Čas venovaný hlavným a komplementárnym vzdelávacím oblastiam plnil hlavnú funkciu výchovy 

a vzdelávania poskytovaného školským systémom. Do dištančného vzdelávania sa v tomto režime 

nezaraďovalo plnenie výchovných programov mimoškolského vzdelávania zabezpečovaného 

školským klubom detí. 

4.2   Práca odborného tímu popísaná v bode 3.4. a 3.5 

5. Vyhodnocovanie vzdelávania a spôsob hodnotenia 

5.1 Hodnotenie žiakov sa realizovalo v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v 

čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020  

 

5.2 Riaditeľ základnej školy zabezpečil základnú evidenciu a uchovanie informácií o organizácii a 

realizácii dištančného vzdelávania v jednotlivých triedach, aby sa na ich základe dali vykonať 

opatrenia pre pokračovanie vzdelávania v nasledujúcom školskom roku. Hlavnou súčasťou tejto 

evidencie sú správy predmetových komisií a metodických združení o výsledkoch výchovno-

vzdelávacieho procesu v hlavných vzdelávacích oblastiach v jednotlivých ročníkoch. 
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5.3 Riaditeľ školy zabezpečil, aby súčasťou evidencie o realizácii dištančného vzdelávania boli aj 

správy odborného tímu. 

5.4. Zápis žiakov do prvého ročníka sa realizoval elektronickou formou v dňoch 20. apríla - 22. apríla 

2020. Všetky bližšie informácie boli uvedené na webovej stránke školy. Prihláška bola pre zákonných 

zástupcov k dispozícii  už  na začiatku  apríla 2020 na stránke školy. Pokiaľ zákonní zástupcovia 

nemali možnosť komunikovať so školou elektronicky, škola im poskytla možnosť  podľa dohovoru.   

5.5. Všetci žiaci 9. ročníka a žiaci , ktorí končili štúdium na škole  boli v kontakte s výchovnou 

poradkyňou, ktorá operatívne riešila všetky otázky, problémy.  Rodičia mali aj konzultačné hodiny na 

ktorých východná poradkyňa odpovedala na otázky a vypisovali prihlášky a potrebné podklady. 

 . 

6.  Silné a slabé stránky  

Silné stránky zo strany učiteľov: 

- flexibilita učiteľov,  

- silná motivácia pre sebavzdelávanie a zmenu foriem a metód práce,/ webináre, interné 

vzdelávania/ 

- posilnenie spolupatričnosti a vzájomnej pomoci  a opory v kolektíve, 

- silná motivácia pre zdokonalenie sa v IKT – digitálnej gramotnosti, 

- získanie nových zručností  potrebných pre výkon práce v nových podmienkach v krátkom čase, 

- účasť rodičov na vzdelávaní/ hlavne on-line hodiny/ 

- výber základného učiva 

Silné stránky zo strany žiakov: 

- rýchla adaptácia žiakov na nové podmienky, 

- rozvoj osobnostných vlastností . zodpovednosť, samostatnosť, dôslednosť 

- žiaci zo ŠVVP a podporení žiaci spoluprácou s odborným tímom a tímom asistentov 

nepociťovali zlyhanie po návrate na prezenčnú formu vzdelávania. 

 

 

Slabé stránky: 

- rôzne rodinné podmienky pre prácu žiaka, 

- rôzne technické vybavenie v rodinách, 

- slabý signál pripojenia, 

- jeden PC alebo mobil v rodine aj pre viacero detí v rodine, 

- technicky málo výkonné pracovné PC pre pedagogických zamestnancov, 

-  málo účinný nástroj na zapojenie všetkých žiakov do dištančnej výučby, / upozornenia 

zákonným zástupcom, vydanie vnútorných predpisov, spolupráca so soc. odborom Uradu práce 

a MU. 

- strata  priameho sociálneho kontaktu so spolužiakmi a učiteľmi.  

 

7. Návrhy opatrení  

- úprava kurikula v závislosti od prebratého učiva, 

- pokračovať v nastavenom režime práce s odborným tímom a tímom asistentov,  
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- príprava pedagógov na prácu s prostredím on- line 

-  uskutočniť analýzu a následne vytvoriť podporné tímy podľa vyťaženosti pedagógov 

- zapojiť vychovávateľky ŠKD do on- line práce vytvorením podporných tímov s učiteľom. 

 

8. Zamestnanci školy  

Počas krízy bola nepedagogickým zamestnancom a zamestnancom ŠKD  vyplatená náhrady mzdy vo 

výške 80% mzdy.  Traja pedagogickí zamestnanci pracoval na 100% v určitých dňoch – pri priamej 

práci s deťmi.  Ostatní zamestnanci pracovali na 100% (home office) . 

Nepedagogickí zamestnanci ZŠ, ŠJ boli v obmedzenom režime prítomní na pracovisku ( služby, 

brigády, hygiena, pracovné úlohy).  

Počas celej pandemickej situácie mala škola zakúpené dezinfekčné prostriedky,  nádoby na papierové 

utierky na ruky, teplomery. Časť prostriedkov získala škola od zriaďovateľa. Pred návratom 

zamestnancov, detí a žiakov od 01.06.2020 boli zamestnancom vydané ochranné pracovné pomôcky 

(rukavice, rúška , dezinfekcia).  

Školská jedáleň bola od 01.06.2020 v prevádzke. Strava sa pripravovala len pre žiakov, ktorí boli 

fyzicky prítomní na vyučovaní. Stravovanie detí v jedálni ZŠ prebiehalo po skupinách.  

Vedenie školy a stredný menežment  začal realizovať so zamestnancami  porady , online porady a 

počas nich sa hodnotila ich činnosť, postupy, či už zo strany vedenia, alebo medzi samotnými 

pedagogickými zamestnancami v metodickom združení a predmetových komisiách. Zároveň si 

pedagógovia vypracovávali  denné a týždenné výkazy práce triedneho učiteľa.  

Táto správa obsahuje opis zmien, ktoré nastali v dôsledku mimoriadnej situácie, vrátane informácií o 

organizácii vzdelávania, jeho obsahu a spôsobe hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetoch, bude 

priložená k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2019/2020. So správou bude oboznámená Rada školy. 

 

Vypracovala:  PaedDr. Janka Kamenská Halečková 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina 
 

 Vytvorené materiály: 

Pokyny riaditeľa  upravujúce podmienky výkonu práce z domu,  

Informácie pre rodičov k hodnoteniu a klasifikácii žiakov v čase dištančného vzdelávania,  

Metodický pokyn riaditeľky školy a Dodatok k SKVP – hodnotenie a klasifikácia žiakov v čase 

dištančného vzdelávania, 

Hodnotenie žiakov1. stupňa 

Hodnotenie žiakov 2. stupňa 

Spracovanie vyučovacej jednotky v dištančnom vzdelávaní- základné štandardy kvality, 

Ako zvládnuť domáce učenie s dieťaťom so ŠVVP 

Organizačné pokyny riaditeľa školy od 1.6. 2020- 30.6.2020 – prevádzka, vnútorný režim 

web materiály, 

 

Pokyny na zabránenie šírenia  infekcie COVID-19 

Záverečné správy MZ, PK, týkajúce sa dištančného vzdelávania 
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Výňatok zo záverečných správ MZ, PK týkajúci sa  ditančného vzdelávania 

 

 PK Matematika a práca s informáciami a Človek a svet práce 

Z dôvodu situácie s COVID-19 zostali školy uzavreté od 16.3.2020. Vyučovanie prebiehalo od prvého 

dňa dištančnou formou, používaním rôznych aplikácií Edupage, ZOOM a iné.  Vzdelávanie bolo 

náročné na prípravu, rovnako časovo náročné bolo poskytovanie spätnej väzby všetkým žiakom. Práca 

učiteľa začínala zavčas ráno a končila v neskorých večerných hodinách. Učitelia sa postupne 

zlepšovali v zadávaní kariet, v zdokonaľovaní zadávania úloh, objavovali postupne aj ďalšie možnosti 

v zadávaní. Dennodenne prebiehala komunikácia medzi členmi PK aj medzi jednotlivými PK. Žiaci 

sa zapájali do vzdelávania, komunikovali so všetkými učiteľmi až na pár výnimiek. Žiaci, ktorí 

nepracovali boli nahlásení tr. učiteľom a evidovaní. Ohlasy zo strany žiakov na vyučovanie dištančnou 

formou boli pozitívne. Pracovali aj na zadaniach vo „výchovných“ predmetoch – technika, pracovali 

na rôznych kulinárskych projektoch. Ako negatívum vnímame v PK dosahované výsledky niektorých 

žiakov. Ktorí odovzdávali vypracované zadania na oveľa vyššej úrovni, akú dosahovali počas 

vyučovania v škole priamo na hodinách. Predpokladáme, že im pomáhali rodinní príslušníci, prípadne 

pracovali v rámci skupinovej práce so spolužiakmi. 

Rovnako treba spomenúť neustále sa meniace nariadenia zo strany ministerstva školstva, ktoré boli 

častokrát chaotické a neúplné, napríklad, čo sa týka hodnotenia žiakov.  

   Musím pochváliť všetkých kolegov, pracovali na 120%, minimálne. V budúcnosti by sme radi 

v rámci PK privítali ďalšie možnosti vzdelávania sa v tejto oblasti, práca s rôznymi počítačovými 

aplikáciami.  

Učivá, ktoré sa neprebrali počas dištančného vzdelávania sa presúvajú. Po prerokovaní v rámci PK, 

presúvame do vyšších ročníkov nasledovné tematické celky: 

 

5. ročník: Propedeutika jednotiek obsahu a výpočet obsahu štvorca a obdĺžnika 

6. ročník:Uhol,Konštrukcie trojuholníkov 

7. ročník:Zložená trojčlenka 

8. ročník:Konštrukčné úlohy z rovnobežníkov a kruhu a kružnice 
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PK SJL PK Jazyk a komunikácia 

 

   V tomto školskom roku vyučujúce SJL postupovali  podľa   učebných osnov, štandardov 

a tematických vých.-vzdel. plánov(TVVP) pre 5.-9. roč. aj počas dištančného vzdelávania.  Výzvou pre 

nás bol spôsob vyučovania počas koronakrízy, na ktorý sme neboli pripravení, ale neustále sme hľadali 

nové inšpirácie, metodické spôsoby, zdokonaľovali sme sa takpovediac za pochodu aj v technickom 

zvládnutí tvorby zadaní a spätnej väzby. Priebežne sme intenzívne komunikovali v rámci PK aj 

s členmi ostatných PK a usmerňovali sme našu prácu tak, aby sme postupovali podľa dohodnutých 

podmienok a jednotne. Dodržiavali sme smernice o dištančnom vzdelávaní, ktoré sú zverejnené na 

stránke školy. Študovali sme dostupné materiály, zdroje, riadili sme sa odporúčaniami MŠ SR. 

Prácu počas dištančného vzdelávania vnímali členky PK ako náročnú, časovo aj psychicky. Náročnosť 

spočívala v tom, že sme viac- menej sami museli zvládnuť tvorbu elektronických zadaní v systéme 

Edupage bez predchádzajúcich potrebných školení a overovania.  Tiež v tom, že ku kvalitnému 

vypracovaniu zadaní bolo treba veľa času venovať hľadaniu vhodných metodických materiálov 

z rôznych zdrojov, ich úprave pre potreby jednotlivých ročníkov. Navyše v dlhodobo záťažovej situácii 

sme boli k dispozícii svojim rodinám a blízkym a zabezpečovali fungovanie našich rodín v krízovej 

situácii s prísnymi preventívnymi opatreniami, čo bolo psychicky náročné. 

 Všetko podstatné učivo v jednotlivých ročníkoch sa nám podarilo so žiakmi prebrať. Tie celky, ktoré 

bolo problematické preberať pri takejto forme vzdelávania a upravenom rozvrhu, presúvame do 

budúceho školského roka. Ide o nasledujúce témy: 

            5.roč.: významová rovina slov(homonymá, antonymá, synonymá, viacvýznamové slová 

            6. a 7.roč.: nepresúvame nič 

            8. roč. (iba budúca 9.B): lexikológia (priame, nepriame pomenovania, združené 

pomenovania, frazeologizmy) 

 V oblasti literatúry sme sa zamerali najmä na čítanie s porozumením. 

            Snažili sme sa rešpektovať technické  možnosti jednotlivých žiakov, a tak sme so žiakmi a často 

aj s rodičmi komunikovali aj inými spôsobmi, mail, telefón, ... 

            Za negatívum takejto formy vzdelávania aj podľa spätnej väzby kolegýň považujem do istej 

miery možnosť, ktorú systém zadaní Edupage ponúkal žiakom a to konkrétne to, že učiteľ nemal 

možnosť, ako zabrániť tomu, aby často rodič vypracoval zadanie za svoje dieťa, aby si správne 

odpovede žiaci vopred nerozšírili medzi sebou, aby nepracovali viacerí naraz napr. na telefóne, jeden 

vypracovával, ostatní iba klikali alebo dopĺňali a podobne. Ak sme chceli zadania urobiť zaujímavé, 

pestré, nezadávali iba otázky s možnosťou otvorenej odpovede, nevyhli sme sa tomuto problému. Preto 

u mnohých žiakov je  výstupné hodnotenie za zadania v dištančnom vzdelávaní  omnoho lepšie než 

prospech do začiatku dištančného vzdelávania. Ak sme aj vhodným spôsobom žiaka prípadne rodiča 

upozornili, nemali sme to možnosť výrazne ovplyvniť, ak sme zároveň chceli dodržiavať usmernenia 

a odporúčania MŠ SR o hodnotení ( tolerancia, neskúšať, nehodnotiť známkou v psychicky náročnom 

krízovom období). 

 Za pozitívum považujem technické zdokonalenie sa v práci v systéme Edupage. 

 

 

 

 



 Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina 
 

PK Cudzie jazyky 

V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa 

všetky vyučovacie predmety, ktoré podľa rámcových učebných plánov pre základné školy patria do 

vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, zameriavame najmä na podporu čitateľskej gramotnosti, 

rozvoj jazykových kompetencií a komunikačné ciele. Žiaci prevažne pracovali na dištančnom 

vzdelávaní, spätná väzba poukázala na dobrú úroveň tohto typu vzdelávania. 

 

Presúvame tieto tematické celky: 

V 5. ročníku ANJ presúvame tematický celok „Animals“ do 6. ročníka. 

Nemecký jazyk: 5. ročník, celok Človek a spoločnosť, učivo Nepravidelné slovesá 

Nemecký jazyk, 6. ročník, celok Výživa a zdravie (Jedlá a nápoje) 

Nemecký jazyk, 7. ročník, celok Denný režim 

Nemecký jazyk, 8. ročník, celok Prázdniny 

Nemecký jazyk, 9. ročník budeme prerábať podľa novej učebnice Maximal interaktiv 3 

 

PK Človek a príroda 

Presunuté učivo :  

Biológia: 

5. ročník – nepresúvame učivo, niektoré témy sme zlúčili 

6.ročník – učivo sa prebralo podľa plánu, nestihli sa dve praktické aktivity 

7.ročník - prebrali sme takmer všetky témy, ale niektoré si vyžadovali spojenie učív. Vynechali sme 

praktickú aktivitu Pozorovanie činnosti zmyslových orgánov a preskakovali sme prvú 

pomoc, keďže z pôvodných dvoch hodín sme museli zredukovať obsah len na jednu 

hodinu týždenne počas celého dištančného vzdelávania. Bolo by dobré prvú pomoc 

prebrať projektovou alebo krúžkovou činnosťou. 

 

8.ročník - prebrali sme komplet všetky témy z plánu aj navyše o jednu tému čitateľskej gramotnosti – 

kyslý dážď a namiesto dvoch hodín sme venovali až 4 hodiny životnému prostrediu. 

Vynechali sme len jedinú témy a to praktickú aktivitu o dážďovke 

Chémia: 

Presunuté učivo :  

7. ročník: Vplyv faktorov na rýchlosť chemických reakcií 

8. ročník: Názvoslovie oxidov, kyselín, solí, Chemické reakcie 

Fyzika: 

V druhom polroku bola väčšina učiva odučená dištančnou formou – učivá sa stihli prebrať podľa plánu. 

 

Tento školský rok bol poznačený úplne novým spôsobom vzdelávania nielen pre deti a rodičov, ale aj 

pre nás. Dištančná forma vzdelávania nás donútila pracovať novým spôsobom, toto bola pozitívna ale 

aj negatívna črta tohto vzdelávania zároveň. Pozitívne bolo to, že sme sa naučili pracovať v prostredí 

EDUPAGE, pozreli sa na učivá iným spôsobom a inak ho aj spracovali.  Negatívom bola časová 

náročnosť.  
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PK Človek a hodnoty a Človek a spoločnosť  

Vyhodnotenie dištančného vzdelávania počas pandémie SARS Covid-19 

Z dôvodu pandémie SARS COVID-19  a následným opatreniam vlády a MŠ došlo k uzatvoreniu šk 

.zariadení. Od 16.3.2020 naša škola prešla na dištančnú formu vzdelávania. Pre všetkých členov to 

bola veľká výzva. Myslím si, že sme sa s tým popasovali veľmi dobre a rada by som aj takouto formou 

vyzdvihla zanietenie a snahu všetkých členov predmetovej komisie a poďakovala im za  odvedenú  

prácu. Práca za takýchto okolností bola náročná hlavne po psychickej stránke, aj  vzhľadom na časovú 

vyťaženosť a neustálu komunikáciu, či už so žiakmi alebo rodičmi a kolegami, ale aj vzhľadom na 

celkovú situáciu, pretože nikto z nás nepracoval  

odtrhnutý od reality. Neustále odporúčania, nariadenia  zo strany MŠ boli chaotické a namiesto toho, 

aby nás posúvali vpred, tak sme  ostávali „v slepých uličkách“, častokrát odsúdení riešiť neutešenú 

situáciu „teraz a hneď,“ čo napokon viedlo k zmenám, nekonečným úpravám, hlavne čo sa týkalo 

hodnotenia.  

Ohľadom zadávania úloh v rámci dištančného vzdelávania kolegovia využili všetky možnosti, ktoré 

mali. Operátori mobilných sietí nie každému vyšli v ústrety, takže tí, ktorí pracovali na dátovej báze 

mali o to sťaženú prácu. Nestabilnosť internetu a rovnako aj stránky edupage hlavne v prvých týždňoch 

neuľahčovali našu prácu. Uložené materiály zmizli, či už učiteľom alebo deťom, takže opätovne sa do 

nekonečna riešila technika. Po zavedení pozmeneného rozvrhu sa situácia zlepšila, aj ohľadom 

poskytovania spätnej väzby, ktorá sa tak stala prehľadnejšou. Žiaci, rovnako aj učitelia sa  naučili 

používať školský elektronický systém, je jasné, že každému z nás to dlhšie trvalo, kým zistil ako využiť 

jednotlivé funkcie. Tu by sme ocenili, keby sa realizovali aj do budúcna školenia . Poďakovanie týmto  

patrí aj šk. administrátorovi  našej webovej stránky a edupage, , ktorý pohotovo reagoval na početné 

otázky a problémy, ktoré sa v priebehu distančného vzdelávania objavovali. Navyše aj počas chodu sa 

menili niektoré funkcie na edupage, takže sme  museli čeliť aj týmto výzvam, s ktorými sme sa úspešne 

popasovali. Ak by malo byť vyzdvihnuté nejaké výrazné pozitívum na dištančnom vzdelávaní, tak to 

bol fakt, že sme ako vyučujúci objavili a využili  možnosti, ktoré nám poskytol tento elektronický 

systém. Vyzdvihla by som aj spoluprácu medzi členmi našej PK, kde sme v podstate fungovali na 

dennej báze, rovnako sme komunikovali aj s inými PK a ich členmi,  vymieňali sme si informácie 

a snažili si pomôcť, pretože nie každému to išlo „od ruky“, ale dovolím si tvrdiť, že nikto z nás 

nepodcenil svoju prácu, ani ju „neodflákal“, vydali sme zo seba naozaj všetko. Bolo to vyčerpávajúce 

a každý z nás bol rád, že to pred pár dňami skončilo. Niektorí členovia využili aj možnosť vyučovať 

online , napr. prostredníctvom zoom,  tu by som rada podotkla, že nie všetky deti boli ochotné v rámci 

našej PK pristúpiť na takúto formu učenia sa, v rámci spätnej väzby sme sa dozvedeli, že niektorí 

pracujú na dátach a už len vloženie krátkeho videa do prezentácie v rámci kariet na edupage vnímali 

ako problém.   

Ďalším pozitívom je posilnenie vzťahov medzi nami kolegami, ale aj medzi nami a deťmi, keďže 

v škole im vzhľadom na formu vyučovania ,ale aj čas nebola  vždy poskytnutá spätná väzba pri každom 

učive. Rovnako oni spätne hodnotili nás, takže aj to bolo prínosné, pretože sme sa dozvedeli  aké typy 

úloh sa im páčia, s ktorými majú problémy a pod. 

Negatívom na dištančnom vzdelávaní bola istá neobjektivita výsledkov v rámci vypracovania žiackych 

prác.  Zistili sme, že si  žiaci vymieňajú vypracované úlohy na spoločných skupinách vytvorených na 

soc. sietiach , že pracovali s výraznou pomocou rodičov, v prípade kariet, kde mali zadávané možnosti 

výberu odpovede si otvorili kartu v inom okne na prehliadači, kde im ukázalo správne riešenie, ktoré 

potom vložili do vypracovania. Integrovaní žiaci dosahovali nadpriemerné výkony, ktoré nie sú bez 

pomoci schopní docieliť ani v škole... 

Negatívom bola aj časová náročnosť, či už na zostavenie samotnej karty s úlohami, kde sa každý z nás 

snažil hodinu nejako spestriť, vybrať vhodný text na posilnenie čitateľskej gramotnosti a pod., ale aj 

samotné vyhodnocovanie úloh, poskytovanie spätnej väzby  
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MZ 1.-2 a MZ 3-4 

1. Samotný proces výučby bol výrazne ovplyvnený pandémiou COVID -19 a vyhlásením núdzového 

stavu, ktorý  dňa 15.3. 2020 schválila vláda Slovenskej republiky. Vyhlásením núdzového stavu sa 

zmenila forma denného vzdelávania žiakov v škole na dištančnú formu výučby žiakov doma. 

2. Podrobný popis práce jednotlivých pedagógov bol mailom zaslaný pani riaditeľke (viď. príloha) 

3. Od polovice apríla bolo na základe usmernenia MŠ zmenené hodnotenie známkou na slovné 

hodnotenie.  

4. Podľa usmernenia MŠ z dňa 28.apríla 2020 došlo s zmene rozvrhu, časovej dotácie hodín na základe 

indikatívnej záťaže žiakov jednotlivých ročníkov. 

5. Pri výučbe postupne jednotlivé druhy komunikácie nahradil školský systém Edupage. Všetci vyučujúci 

sa naučili vypracovávať v tomto systéme vyučovacie jednotky a zasielať žiakom pravidelnú a výstižnú 

spätnú väzbu. 

6. Od 25. marca 2020 bola zriadená stránka www.ucimenadialku.sk -  vznikla v spolupráci viacerých 

mimovládnych organizácií a ministerstva školstva ako nástroj oficiálnej komunikácie počas 

prerušeného vyučovania. 

7. Počas celého obdobia pandémie sme boli pravidelne o situácii informovaní vedením školy a vzájomne 

sme v rámci MZ komunikovali cez mail, Messenger alebo telefón. Jednotlivo sme sa zúčastnili 

vzdelávania prostredníctvom online webinárov. 

8. Na našich stretnutiach sme vypracovali nové rozvrhy, priebežné a záverečné slovné hodnotenia 

a konzultovali sme problémy, ktoré sa vyskytli. Triedili sme učivo, ktoré je nutné preniesť do ďalšieho 

ročníka alebo mu venovať väčší dôraz pri opakovaní začiatkom nového školského roka (viď.zápisnice 

zo stretnutia MZ). 

MZ CJ 

 Proces výučby bol ovplyvnený vývojom pandémie COVID -19 a následným vyhlásením núdzového 

stavu, ktorý  schválila vláda Slovenskej republiky 15. 3. 2020. 

 Došlo k zmene vzdelávania na dištančnú formu.  

 Od 25. marca 2020 bola zriadená stránka www.ucimenadialku.sk -  vznikla v spolupráci viacerých 

mimovládnych organizácií a ministerstva školstva ako nástroj oficiálnej komunikácie počas 

prerušeného vyučovania. Vedenie školy nás pravidelne informovalo o vývine situácie, zmenách 

a usmerneniach. 

 Plánovaná olympiáda a Shakespeare´s Day boli z dôvodu pandémie zrušené. 

 Pri výučbe bola využívaná mailová komunikácia, Messenger, ZOOM a EduPage. 

 Všetci vyučujúci sa naučili vypracovať vyučovaciu jednotku v EduPage a zhodnotiť prácu žiakov, 

riešili prípadné problémy so spätnou väzbou. 

 Hodnotenie známkou bolo zmenené od polovice apríla na slovné hodnotenie pre jednotlivé stupne. 

(Usmernenie MŠ) 

 Podľa Usmernenia MŠ od 28. apríla 2020 došlo k znene rozvrhu – indikatívnej záťaže žiakov. Z toho 

dôvodu bola výučba ANJ zrušená v 1. ročníku a ročníky 2,3,4 mali ANJ jedenkrát do týždňa. 

 Počas tohto obdobia vyučujúci komunikovali mailom a telefonicky.  

 Veľmi nápomocné boli aj pani asistentky a špeciálna pedagogička, ktoré sa venovali deťom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 Vypracovali sme záverečné slovné hodnotenie predmetu. 

 Pretože končí edícia učebnice Treetops 1, 2 pre 1. a 2. ročník, vybrali sme novú učebnicu Rainbow 

Bridge a objednali sme pracovné zošity k učebnici Family and Friends 1, 2.  

 Prehodnotili sme učebné plány a ich úpravu v budúcom školskom roku pre 4.ročník. 

(súčasní tretiaci – počas dištančného vzdelávania  - učivo zvládnuté po 11. lekciu) 

 

http://www.ucimenadialku.sk/
http://www.ucimenadialku.sk/

