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ÚVOD 

 
Pre šírenie vírusu COVID 19 bola Úradom verejného zdravotníctva pozastavená 
prevádzka škôl a školských zariadení na celom území Slovenska až do odvolania. 
Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo 
v oveľa vyššej miere ako doposiaľ využívanie dištančných foriem vzdelávania. 
Z usmernenia vydaného dňa 12. marca 2020 ministerka školstva vedy výskumu a športu 
prerušila výchovno-vzdelávaciu činnosť na školách. Vyučovanie od 16. marca 2020 
prebiehalo  prostredníctvom elektronickej komunikácie so žiakmi.  
Naša škola sa tento školský rok posunula opäť vpred a disponuje platformou EDUPAGE, 

ktorú sme však do doby uzatvorenia škôl využívali najmä ako elektronickú formu 
pedagogickej dokumentácie, dochádzku a komunikáciu medzi školou a rodičmi a školou 
a žiakmi.  

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (12.3. – 30.6.2020) 

je sumárom pracovných porád a pedagogických rád počas prerušenia vyučovania v ZŠ. 

Je súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2019/2020 (ďalej len „Správa o VVČ) podľa vyhlášky 9/2006. 

V čase prerušeného vyučovania  v čase mimoriadnej situácie (príloha č.1) sa Základná 
škola na Severnej ulici č. 21 v Moldave nad Bodvou 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. 

INFORMÁCIE K DIŠTANČNEJ FORME VZDELÁVANIA POČAS PRERUŠENIA 

VYUČOVANIA  

Správa obsahuje informácie o: 

 

1. ČINNOSTI RADY ŠKOLY 

Voľby do Rady školy sa z dôvodu prerušenia vyučovania v čase mimoriadnej situácie 

neuskutočnili (viď. správa o VVČ – strana 5) a preto  vplyvom prerušenia prevádzky školy 
bola rade školy predĺžená činnosť. 

2. UPRAVENÝCH METÓDACH A FORMÁCH PRÁCE  

Metódy a formy práce počas dištančného vzdelávania sú rozpracované v tejto správe: 

2.1 Vymedzenie vzdelávacích obsahov 

http://www.minedu.sk/


 

 
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. 

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 vyvážené zastúpenie, 

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. Pre aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa žiakom 

neurčovali zadania, ktoré museli žiaci plniť povinne. 

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. 

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. 

2.2 Práca s učivom 

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 si žiaci osvojili všetko predpísané učivo 

vyplývajúce z vymedzených ročníkových výkonových štandardov štátnych vzdelávacích 

programov. 



 

Štátny pedagogický ústav poskytol ku každej vzdelávacej oblasti odporučený výber 

tém ťažiskového učiva. Keďže sme nesplnili z objektívnych dôvodov podmienku (t. j. ak 

sú učitelia v on-line spojení so všetkými žiakmi) prezentáciu nového učiva v rámci 

hlavných vzdelávacích oblastí sme minimalizovali a sústredili sa na opakovanie, 

upevňovanie a prehlbovanie už prebraného učiva.  

Pedagogický asistent, ktorý v rámci dištančného vzdelávania vzdelával žiakov so 

zdravotným znevýhodnením, zohľadňoval ich individuálne špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby. Prioritou bolo upevňovanie a prehlbovanie nadobudnutých 

schopností, zručností a návykov žiakov. 

Metódy a formy vyučovania – výučba bola od začiatku postavená na opakovaní učiva, 

vnímali sme totiž intenzívne to, že máme žiakov z rôznych pomerov: 

 Žiakov, ktorí zadávané úlohy posielali promptne späť a nerobili im žiadne 
problémy, žiadali si ich viac, 

 Žiakov, ktorí stíhali učivo v zadávaných termínoch plniť, 

 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 prostredníctvom poštovej 
schránky uloženej na budove školy).  

 
2.3 Organizácia vzdelávacích aktivít 

Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa vzdelávanie realizovalo 

dištančnou formou. Jej podobu sme si zvolili podľa podmienok našich žiakov a 

pedagogických zamestnancov – dištančná forma online vzdelávania prebiehala pomocou 

komunikačných platforiem ZOOM, MESSENGER, bezkriedy.sk, EDUPAGE, Virtuálnej 

knižnice, vytvorených FB skupín (aj v ŠKD), ALFBOOK-u,  videochatu, cez VIBER, e-

Aktovku, CLARISTECH, využívala sa telefonická komunikácia, poštová komunikácia alebo 

sa využívala forma doručovania úloh a zadaní žiakom prostredníctvom pedagogickej 

asistentky a prijímania vypracovania úloh do poštovej schránky školy umiestnenej na 

budove školy. 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. 

Počas nasledujúcich niekoľkých týždňov sa práve EDUPAGE, virtuálna knižnica – 

bezkriedy.sk, využitie internetových pracovných zošitov vydavateľstva TAKTIK, video 

chatov, či prostredníctvom ALFBOOK-u stala našim učebným nástrojom, prostriedkom, 

prostredníctvom ktorého vyučujúci zadávali žiakom úlohy, ale aj vysvetľovali učivo. Boli 

k dispozícii v prípade, že žiakovi niečo nebolo zrozumiteľné.  

Po vzájomnej komunikácii s pedagogickými zamestnancami cez EDUPAGE 

o problémoch s vyučovaním na diaľku, po dvoch týždňoch od začatia obmedzenia, 

vedenie školy zabezpečilo Microsoft OFFICE 365 pre žiakova a učiteľov. Prostredníctvom 

neho cez Microsoft TEAMS sa naštartovala výuka prostredníctvom videa. Každý žiak a 

učiteľ našej školy obdŕžal oficiálnu adresu s doménou. Táto adresa nás oprávňovala na 

využívanie Office 365. Postupne boli rozosielané na EDUPAGE kontá – prihlasovacie heslo. 

http://bezkriedy.sk/
http://bezkriedy.sk/


 

Žiakov I. stupňa o využití Microsoft TEAMS-u informovali a inštruovali triedny učitelia. 

Žiakov II. stupňa podľa jednotlivých predmetov postupne informovali učitelia jednotlivých 

predmetov. Prechod na túto novú formu vyučovania si vyžadovala spoluprácu všetkých 

zainteresovaných.  

V prvých týždňoch mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa úlohy a aktivity 

z hlavných vzdelávacích oblastí posielali žiakom podľa upraveného RH. Uverejnené 

materiály sa zasielali cez rôzne platformy podľa zvolenia samotného vyučujúceho. 

Doručovanie úloh, materiálov a aktivít žiakom, ktorí nemali prístup k ich elektronickej 

podobe sa určilo na jeden deň v týždni (streda). 

Námety a aktivity pre komplementárne vzdelávacie oblasti sa v prvých týždňoch 

vykonávali podľa RH. Po usmernení MŠ sa neskôr úlohy posielali jedenkrát v týždni (podľa 

dohody v elektronickej podoby a v tlačenej podobe), pričom sa zohľadňovala skutočnosť, 

že prostredníctvom nich sa zabezpečovala vyrovnanosť a vyváženosť denných aktivít 

žiakov. 

Vedenie školy a jednotliví pedagogickí zamestnanci podľa potreby realizovali 

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

Prístup pedagogických zamestnancov k práci bol rôznorodý. Niektorí učili online hneď 

od začiatku prerušeného vyučovania, keď zistili akým spôsobom to realizovať, niektorí 

zadávali úlohy a učivo cez EDUPAGE, cez portál virtuálnu knižnicu, TEAMS... . Do konca 

prerušenia prevádzky bola realizované aj online vyučovanie. Komunikácia s rodičmi bola 

na dobrej úrovni, prostredníctvom mailov, telefonátov, písomnou formou. Riešili sme 

množstvo zadávaných úloh, ich náročnosť, povinnosť pri vypracovávaní a podobne.  

V prípade opakovania takéhoto prerušenia by bolo online vyučovanie v hlavných 

predmetoch povinné u všetkých učiteľov, aby sme mali reálnejšiu spätnú väzbu. Rodičom 

škola vyjadrila prostredníctvom web stránky školy poďakovanie za ich prácu a to, že boli 

nápomocní počas prerušeného vyučovania a zároveň sme pre žiakov 2. stupňa a učiteľov 

vypracovali dotazník, ktorým sme od nich chceli získať spätnú väzbu, na to, ako vnímali 

celú tú situáciu oni, čo bolo pre nich ťažké, čo zvládali a aké nápady, podnety nám vedia 

dať, ak by sme museli v budúcnosti vyučovať takýmto spôsobom. Odpovede, ktoré sme 

dostali späť hodnotili náš spôsob výučby pozitívne. Jediné, čo bolo v prípade opakovania 

situácie v budúcnosti žiadané, je viac hodín online. Rodičia vyjadrili poďakovanie za prácu 

učiteľov. 

Po obnovení prevádzky 01. júna 2020 nastúpili do školy žiaci 1. - 4. ročníka. Žiaci, 

ktorí sa či už z objektívnych, alebo subjektívnych príčin nezúčastňovali vyučovania, 

dostávali aj naďalej zadania a učivo prostredníctvom EDUPAGE a virtuálnej knižnice, 

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. Predpokladáme, že čas, 

potrebný na adaptáciu žiakov 5. – 9. ročníka, bude dlhší a práca náročnejšia. 

2.4 Komplexnosť vzdelávacích aktivít 

Čas venovaný hlavným a komplementárnym vzdelávacím oblastiam plnil hlavnú 

funkciu výchovy a vzdelávania poskytovaného školským systémom. Do dištančného 



 

vzdelávania sa v tomto režime zaraďovalo aj plnenie výchovných programov 

mimoškolského vzdelávania zabezpečovaného školským klubom detí. 

Pedagogický asistent poskytoval podporu a asistenciu zákonným zástupcom žiakov pri 

prispôsobovaní vzdelávacích aktivít individuálnym a špeciálnym výchovno-vzdelávacím 

potrebám žiakov, pri tvorbe alebo úprave učebných materiálov.  

3. VYHODNOCOVANIE VZDELÁVANIA A SPȎSOB HODNOTENIA  

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. 

Riaditeľka základnej školy zabezpečila 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 zápisnice z online pracovných porád 

a pedagogických rád o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v hlavných 

vzdelávacích oblastiach v jednotlivých triedach. 

Riaditeľka školy zabezpečila, aby súčasťou evidencie o realizácii dištančného 

vzdelávania bola aj denná evidencia práce učiteľov, pedagogických zamestnancov 

a pedagogického asistenta 

Evidenciu dennej činnosti odovzdali aj nepedagogickí zamestnanci – hospodárky školy 

a zamestnankyne PAM.  

Ciele, resp. úlohy, ktoré si škola stanovila na začiatku školského roka v pláne práce 

školy, nemohli byť splnené z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

Zápis žiakov do prvého ročníka sa realizoval elektronickou formou. Všetky bližšie 

informácie boli uvedené na webovej stránke školy. https://zs2moldava.edupage.org/.  

Prihláška bola pre zákonných zástupcov k dispozícii od 8. apríla 2020 na stránke školy. 

Všetci naši žiaci, ktorí končili štúdium na škole sa dostali do nimi vybraných škôl, výchovná 

poradkyňa s nimi bola v kontakte a operatívne riešila všetky záležitosti. 

20. zákonným zástupcom žiakov bolo zaslané upozornenie na nedbalú školskú 

dochádzku a prácu ich dieťaťa počas dištančnej formy vzdelávania. Po tomto upozornení 

nastalo výrazné zlepšenie práce u týchto žiakov.  

V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, 

spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ 

SR dňa 06. apríla 2020, vydala riaditeľka školy usmernenie na hodnotenie žiakov Základnej školy, 

Severná 21 v Moldave nad Bodvou v čase mimoriadnej situácie. Hodnotenie žiakov bolo 

prerokované aj na pracovnej porade 20.4.2020 a po vydaní usmernenia k obsahu a organizácii 

vzdelávania žiakov ZŠ počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách 

v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ a ŠPÚ dňa 28.04.2020 upravené na 

pedagogickej rade 4.5.2020. 

https://zs2moldava.edupage.org/


 

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania spĺňali 
nasledovné kritériá: 

 zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych 
podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, 

 sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 

 akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 
 

Zásady hodnotenia počas prerušeného vyučovania: 
1. Priebežné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa 

realizovalo: 

 formou konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa,  
 pomenovaním pozitívnych výsledkov, 

 pomenovaním a výpočtom chýb a nedostatkov, 
 hodnotením úspešnosti, ktorá bola vyjadrená percentami a bodmi, ktoré sa podľa 

platného školského poriadku dajú veľmi jednoducho preniesť na známku (pre 
lepšiu orientáciu zákonných zástupcov žiakov v dosiahnutých vzdelávacích 

výsledkoch ich dieťaťa). 
 Jednotlivé zadania, domáce úlohy, samostatné práce, projekty či iné aktivity bolo 

možné okrem slovného komentára bodovať alebo hodnotiť percentami so 
slovným hodnotením nasledovne:  

- 100% - 85% veľmi dobré výsledky  

- 84% - 58% dobré výsledky  
- 57% - 27% uspokojivé výsledky  
- 26% - 0% neuspokojivé výsledky. 

Počas priebežného hodnotenia sa prihliadalo na individuálne možnosti vzdelávania žiakov 
(technické zabezpečenie vzdelávania, pripojenie na internet, sociálne prostredie 
v rodine).  

 
2. Celkové (záverečné) hodnotenie žiaka sa v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch vo všetkých ročníkoch uskutočnilo na konci druhého polroka. Jeho 

cieľom bolo čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností a návykov 
v danom vyučovacom predmete. 

Skutočnosť, či žiak v danom vyučovacom predmete dosiahol uspokojivé výsledky alebo 
nedosiahol uspokojivé výsledky určil učiteľ, ktorý vyučoval príslušný predmet. 

 

Na 1. stupni sa hlavné predmety klasifikovali známkou. Výchovné predmety a Informatika 

boli hodnotené slovne. V prvom ročníku sa hodnotilo iba slovne. 

 

Hlavné vzdelávacie oblasti: 
 

Záverečné hodnotenie na 2. stupni bolo vyjadrené známkou a slovným hodnotením podľa 
usmernenia vydaného RŠ: 

 Jazyk a komunikácia 

- SJL, ANJ, NEJ, KAJ:  hodnotenie známkou 

 Matematika a práca s informáciami 

- MAT:    hodnotenie známkou  

- INF:     nehodnotená (nebolo možné plnohodnotne realizovať 

ciele predmetu počas prerušeného vyučovania v školách, ich ukončenie bude 



 

vyjadrené absolvoval/neabsolvoval na základe účasti žiaka pred obdobím 

prerušeného vyučovania v školách) 

 Človek a spoločnosť  

- DEJ:    hodnotenie známkou 

- GEO:    hodnotenie známkou 

- OBN:    hodnotenie známkou 

 Človek a príroda  

- FYZ:    hodnotenie známkou 

- CHEM:    hodnotenie známkou 

- BIO:    hodnotenie známkou   

   
Na vysvedčení sa na 2. stupni uvádzala v hlavných vzdelávacích oblastiach známka 

a v predmete INF: 

 absolvoval 

 neabsolvoval 

 
Komplementárne vzdelávacie oblasti: 

medzi ktoré patria: 
 Človek a hodnoty 

 Človek a svet práce 
 Umenie a kultúra 

 Zdravie a pohyb 

 TSV – slovné hodnotenie (absolvoval/neabsolvoval) 
 HUV – slovné hodnotenie (absolvoval/neabsolvoval) 
 VYV – slovné hodnotenie (absolvoval/neabsolvoval) 

 TECH – slovné hodnotenie (absolvoval/neabsolvoval) 
 ETV – slovné hodnotenie (absolvoval/neabsolvoval) 

NAV – slovné hodnotenie (absolvoval/neabsolvoval) 

  
Hodnotenie bolo vyjadrené slovne: 

a) absolvoval, ak v danom predmete vyučujúci objektívne rozhodol, že úroveň jeho 
vedomostí, zručností a návykov bola na takej úrovni, že v danom vyučovacom 
predmete dosiahol uspokojivé výsledky (prospel), 

b) neabsolvoval, ak v danom predmete vyučujúci objektívne  rozhodol, že úroveň 
jeho vedomostí, zručností a návykov je na takej úrovni, že v danom vyučovacom 
predmete nedosiahol uspokojivé výsledky (neprospel). 

c) V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie 
realizovalo formou slovného hodnotenia. 

  

3. Získavanie podkladov na hodnotenie: 
 z portfólií žiackych prác 

 z rozhovorov so žiakmi a ich on-line odpovedí,  
 z konzultácií s rodičmi. 

 
Portfóliá žiackych prác tvoria:  

 projekty, 
 riešenia komplexných úloh, 



 

 samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s 

prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka, 
 ústne a písomné odpovede žiakov 

 testy 
 písomné práce. 

  
Získavanie podkladov na hodnotenie výchov (hudobná, telesná a športová 

výchova, výtvarná, náboženská, etická) a z predmetu informatika a technika: 
  
Z dôvodu technických problémov pri vyučovaní na diaľku boli z horeuvedených 

predmetov získavané podklady na hodnotenie na základe projektových prác žiakov. Raz 
za dva týždne vyučujúci zadal žiakom projektovú úlohu po výklade, vysvetlení učiva, resp. 
inou formou zadania úlohy (napr. cvičenie). Žiak mal na spracovanie projektu resp. 

zadania úlohy dva týždne. Podmienky vypracovania projektovej úlohy a odovzdania bolo 
žiakom poskytnuté vyučujúcim daného predmetu. 
  

Možnosť odovzdávania žiackych prác vyučujúcemu: 
 na diaľku, elektronicky, 

 v prípade technických problémov poslať poštou (po dohode s vyučujúcim) na 
adresu školy, 

 osobne (po dohode s vyučujúcim) na sekretariáte školy. 
  

Pri získavaní a tvorbe podkladov na hodnotenie žiakov so ŠVVP učitelia a zákonní 
zástupcovia spolupracovali s pedagogickým asistentom. 
 

V záujme objektívneho záverečného hodnotenia žiakov (na konci druhého polroku 

školského roku 2019/2020) boli žiaci, ktorí sa nezúčastňovali vyučovacieho procesu (z 

rôznych, či už technických príčin alebo z dôvodu ekonomickej situácie rodiny...) 

a s vyučujúcim nekomunikoval ani zákonný zástupca žiaka aj napriek skutočnosti, že 

bolo rodičom vedením školy doručené upozornenie o pasivite ich dieťaťa a 

o neuspokojivých výsledkoch žiaka, povinní odovzdať učiteľom daného predmetu 

písomné práce na kontrolu v termíne do 15. júna 2020. Pokyny ku odovzdávaniu 

zadal učiteľ daného predmetu všetkým dotknutým žiakom. 

 Žiak bol povinný odovzdať minimálne 75 % predpísaných prác z daného 

vyučovacieho predmetu.  
 Ak sa žiak nemohol zúčastňovať vzdelávania na diaľku v určitom období, napríklad 

zo zdravotných dôvod, oznámil zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť triednemu 
učiteľovi. 

 Žiak bol povinný odovzdať vypracovanú úlohu vyučujúcemu v termíne, 
ktorý  vyučujúci určil dopredu. Ak žiak neodovzdal úlohu v stanovenom termíne, 

bola úloha vyhodnotená ako neodovzdaná práca/nevypracovaná úloha. 
  
4. Postup do vyššieho ročníka 

A. V čase mimoriadnej situácie nemohol byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený 
stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t. j. 
nemohol opakovať ročník. 

B. V čase mimoriadnej situácie bolo vo výnimočných prípadoch možné určiť pred 
postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo 
subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli 

neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. 



 

Preskúšanie bolo možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách 
alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhodovala pedagogická rada. 

C. V čase mimoriadnej situácie žiaci 2. stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku 
nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, mohli 
absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020. 

  
5. Postup školy pri nespolupracovaní žiaka počas vyučovania na diaľku 

  
Ak sa žiak nezúčastňoval vyučovania na diaľku, nevypracoval učiteľmi zadané 
úlohy,  učiteľ daného predmetu nemohol vykonávať priebežné a následne celkové 

(záverečné) hodnotenie v takomto prípade škola pristúpila k nasledujúcim 
opatreniam: 
  

A. Písomne boli dňa 7.5.2020 zákonní zástupcov žiaka informovaní o neuspokojivých 
výsledkoch žiaka. Zároveň bol navrhnutý zákonnému zástupcovi žiaka ďalší 
postup. 

B. Ak nenastalo zlepšenie vo výchovných a vzdelávacích výsledkoch žiaka, škola túto 
skutočnosť vnímala ako zanedbanie povinnosti rodičov v príprave svojho dieťaťa 
do školy v zmysle ustanovenia § 144 ods. 7, 8, 9, 10, § 153 Školského zákona a § 

28 ods. 1, 2 zákona o rodine. Škola túto skutočnosť bezodkladne oznámila obci, 
v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí 
a rodiny. 

Pre prvý stupeň sa v rámci jedného dňa kombinovali dve hlavné vzdelávacie oblasti, 

pričom vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia mala každodenné zastúpenie.  

Medzi komplementárne vzdelávacie oblasti patria: 

- Človek a hodnoty 
- Človek a svet práce 
- Umenie a kultúra 

- Zdravie a pohyb 

Počas tohto obdobia sa vykonala aj online hospitačná činnosť. 

Na hodnotiacej pedagogickej rade sme podrobne rozanalyzovali prácu žiakov, ktorí sa 
sporadicky zúčastňovali vyučovania. Po odovzdaní prác žiakov sa pedagogická rada 

uzniesla na tom, že všetci žiaci školy postúpia do vyššieho ročníka bez toho, aby bolo 
potrebné uskutočniť komisionálne skúšky. 

Pedagogickí zamestnanci školského klubu detí a pedagogický asistent boli súčasťou 
„učiteľského tímu“ boli nápomocní pri  koordinovaní vzdelávania žiakov. Vytvárali skupiny 
klubov na Facebook-u a Messenger-i. Vyrábali darčeky pre budúcich prvákov a vyrábali 

učebné pomôcky. Pedagogický asistent poskytoval podporu a asistenciu učiteľom 
a zákonným zástupcom žiakov pri prispôsobovaní vzdelávacích aktivít individuálnym 
a špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov, pri tvorbe alebo úprave učebných 

materiálov.  

O organizovaní a realizácii dištančného vzdelávania v jednotlivých triedach si každý učiteľ 

od doby nástupu na dištančné vzdelávanie viedol mesačný výkaz práce, ktorý učitelia 
odovzdávali na kontrolu mesačne zástupkyni RŠ. Hlavnou súčasťou tejto evidencie sú aj 

správy predmetových komisií a metodických združení o výsledkoch výchovno-
vzdelávacieho procesu v hlavných vzdelávacích oblastiach v jednotlivých triedach. 



 

 
4. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY počas mimoriadnej situácie 

On-line vzdelávanie bolo aj u učiteľov niečo nové a spočiatku veľmi náročné. Uvedomili 
si, že je pre nich omnoho náročnejšie pripraviť on-line hodinu ako klasickú hodinu. Taktiež 
rýchlo pochopili, že nemôžu kopírovať štandardný rozvrh do on-line priestoru. Museli 

hodiny skrátiť a vybrať to podstatné. Zo dňa na deň úplne zmenilo to, čo sa učili, na čo 
boli pedagógovia pripravovaní. Spôsob pedagogickej práce sa od základu zmenil.  
 

Silné stránky školy počas mimoriadnej situácie 

 záujem o neustále zvyšovanie vzdelávanie väčšiny pedagogického zboru v oblasti IT 

 pedagogickí zamestnanci sa veľmi rýchlo prispôsobili novej situácii a vždy na ňu aj jej 
zmeny pomerne rýchlo reagovali 

 Obdobie prerušeného školského vyučovania a jeho prenos na dištančnú platformu 
bolo najväčším a najefektívnejším vzdelávacím podujatím pre učiteľom, v ktorom 
rozvinuli svoje profesijné schopnosti pre uplatňovanie iných foriem vzdelávania, 

najmä vyučovanie v online prostredí alebo diferencované formy dištančného 
vzdelávania. 

 učitelia si boli navzájom oporou 

 mnohí pedagógovia museli vyjsť z komfortných zón a učiť sa novým zručnostiam, 
napríklad digitálnym. 

 rýchla adaptácia žiakov na nové podmienky (hoci nie všetci, ale mnohí z nich ukázali, 
ako vedia byť v konečnom dôsledku zodpovední a samostatní pri učení. 

 vedením školy zabezpečená Office 365  

 učitelia sa zúčastňovali množstva webinárov, ktoré im boli nápomocné v hodnotení, 

realizovaní online výučby, získavaní zručností potrebných pre výkon práce v 
zmenených podmienkach 

 v normálnom režime by sa naštartovanie online vzdelávania realizovalo v dlhšom 
časovom rozmedzí 

 učitelia sa v svojej práci otvorili rodičom (niekedy boli prítomní počas online hodín) a 

zrealizovanie otvorených hodín počas školského roka tak bude v budúcnosti 
jednoduchšie 

 online pracovné porady a pedagogické rady 

 ochota pracovníkov školy k zmenám  

 vysoké pracovné nasadenie 

 okamžitá reakcia vedenia školy na zmeny ktoré vydávalo MŠVVaŠ resp. ÚVZ 

 I napriek mimoriadnej situácii sa učitelia naučili pracovať inými formami a metódami 
práce, na aké boli zvyknutí v škole počas riadneho vyučovacieho procesu. 

 snaha o systematické zlepšovanie technickej vybavenosti školy  

 

Slabé stránky školy počas mimoriadnej situácie 

 nedostatočné vybavenie školy notebookmi pre učiteľov 

 pokrytie signálom bolo v rodinách rôzne, niektorí žiaci nemali prístup na internet 
vôbec, prípadne niektoré rodiny mali v rodine jeden počítač a viacero školopovinných 
detí – t. z. že nemali rovnakú možnosť dostávať sa k informáciám včas. 

 neskúsenosť väčšiny učiteľov pracovať dištančnou formou vzdelávania  

 V prvých týždňoch niektorí žiaci vnímali prerušenie vyučovania ako obdobie prázdnin 

a chýbal nám účinný mechanizmus na riešenie týchto situácií (čiastočným opatrením 
bolo zasielanie listov zákonným zástupcom o upozornení na nečinnosť žiaka počas 

prerušeného vyučovania). 

 neskúsenosť učiteľov učiť formou online   



 

 neochota učiteľov  

 nízky počet zapísaných žiakov do 1. ročníka 

 v posledných týždňoch žiaci strácali motiváciu k učeniu a chýbal im priamy sociálny 

kontakt so spolužiakmi a učiteľmi. 

 

5. NÁVRHY OPATRENÍ  

Medzi opatrenia, ktoré chceme zrealizovať v ďalšom školskom roku na to, aby sme 

zmiernili následky mimoriadnej situácie je zlepšenie digitálnych zručností pedagógov, 

zvýšiť motiváciu žiakov vyplývajúcu z rozdielneho rodinného zázemia.  

6. ZAMESTNANCI ŠKOLY  

Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania zamestnanci školy pracovali nasledovne: 

 pedagogickým zamestnancom bola nariadená práca z domu – home office – 

dištančná forma vzdelávania 
 nepedagogickí zamestnanci  

- hospodárke školy – bola nariadená práca z domu – home office. V prípade, ak 
prácu nebolo možné vykonať z domu uskutočnila ju v škole.  

- referentke PAM – bola nariadená práca z domu – home office. V prípade, ak 
prácu nebolo možné vykonať z domu uskutočnila ju v škole. Obe zamestnankyne 
odovzdali podrobný popis prác počas práce z domu. 

- školník – mal nariadenú pravidelnú kontrolu budovy školy, odpočty meračov, 
kosenie, zalievanie kvetov a drobnú opravu v priestoroch školy, kosenie areálu, 
maľovanie a iné drobné práce. 

- upratovačky, zamestnankyne ŠJ a vychovávateľky ŠKD – mali prekážku 
v práci na strane zamestnávateľa a boli na 80 % náhrady mzdy. 

- Od 1.6.2020 do 30.6.2020 mali vychovávateľky upravený úväzok na 0,80.  

Pred návratom zamestnancov a žiakov do školy od 01.06.2020 boli zamestnancom 
vydané ochranné pracovné pomôcky (rukavice, rúška, štíty, dezinfekcia). Jeden 
pedagogický zamestnanec využili dobrovoľný nástup do zamestnania a nenastúpili od 

01.06.2020 na pracovisko, nakoľko patril k rizikovým skupinám zamestnancov. Táto 
zamestnankyňa nastúpila na pracovisko dňa 22.06.2020. 

Školská jedáleň bola od 01.06.2020 v prevádzke. Nástup zamestnancov ŠJ bol podľa 

určený podľa potreby školy. Zamestnankyne ŠJ sa pri nástupoch striedali. Strava sa 

pripravovala len pre žiakov, ktorí boli fyzicky prítomní na vyučovaní. Spojenú cirkevnú 

školu, ktorá je v našej škole v prenájme. Stravovanie detí v jedálni ZŠ prebiehalo po 

skupinách. Pre cirkevnú školu sa strava vydávala od 11,00 hod. 

Vedenie školy začalo realizovať so zamestnancami online porady a počas nich sa 

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

pedagogickými zamestnancami. Zároveň si pedagógovia vypracovávali týždenné výkazy 

práce, hoci neboli v rámci nariadení ministerstva ako povinné, do ktorých zaznamenávali 

ich činnosť.  

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. 

7. ŠTATISTICKÉ ÚDAJE: 

 upozornenie zákonných zástupcov žiakov na nedbalú školskú dochádzku 

a prácu ich dieťaťa počas dištančnej formy vzdelávania – 20 
 preskúšaní žiaci do 31.8. z dôvodu neplnenia si školských povinností v čase 

mimoriadnej situácie – 0 

 opakujú ročník – 0   
  

8. TECHNICKÉ MOŽNOSTI ZAMESTNANCOV: 

Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania sme zabezpečili Office 365 pre lepšiu prácu 
pedagógov a žiakov. 

9. PERSONÁLNE MOŽNOSTI ZAMESTNANCOV:  

pri poskytovaní vzdelávania – do online vyučovacieho procesu boli zapojení všetci 

pedagogickí zamestnanci školy. Od 1.6.2020 jedna zamestnankyňa zo zdravotných 

dôvodov pokračovala v online vyučovaní. Od 1.6.2020 bol z dištančnej formy vzdelávania 

stiahnutý jeden pedagogický zamestnanec 2. stupňa – telocvikár na výpomoc pri meraní 

teploty a pri vykonávaní zvýšeného dozoru na chodbách školy. Pedagogický asistent 

v spolupráci s týmto zamestnancom roznášali úlohy a pracovné listy tým žiakom, ktorí 

nemali pripojenie na internet. 

10. MATERIÁLNE PODMIENKY: 

Vzhľadom k nedostatočným finančným možnostiam školy, škola nemohla zabezpečiť 

pre každého pedagogického zamestnanca služobný notebook. Problémy, ktoré sa 

vyskytovali pri online vzdelávaní boli predovšetkým v zosúladení vzdelávania vlastných 

detí učiteľov a samotného pedagóga. Učitelia v domácom prostredí pracovali na vlastných 

počítačoch, notebookoch resp. mobilných telefónoch. U žiakov, ktorí mali problémy 

s dištančnou formou vzdelávania alebo mali ťažkosti pripojenia sa na internet sme 

zabezpečili distribúciu pracovných listov. 

11. VYHODNOTENIE PLNENIA CIEĽOV ŠKOLY 

Ciele, resp. úlohy, ktoré si škola stanovila na začiatku školského roka v pláne práce 

školy, nemohli byť splnené z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.  

I napriek mimoriadnej situácii sa učitelia naučili pracovať inými formami a metódami 
práce na aké boli zvyknutí v škole počas riadneho vyučovacieho procesu.  

 

Na vypracovaní správy sa spolupodieľali: 

Mgr. Renáta Ovseníková – zástupkyňa riaditeľky školy a vedúca MZ ŠKD 

Mgr. Martina Chovancová – vedúca MZ 

Mgr. Juliana Kötelešová – vedúca PK SJL a CUJ 

Mgr. Zuzana Liptáková – vedúca PK MAT a práce s informáciami 

Mgr. Andrea Sabová – vedúca PK spoločensko-vedných predmetov 

Mgr. Zita Szalontay – vedúca PK prírodovedných predmetov 



 

Mgr. Ľuboš Köteleš – vedúci PK telesnej a športovej výchovy, TECH a umenia a kultúry



 

 
 

Opis zmien a organizácia vzdelávania 

 

13.3.2020 sa uskutočnila mimoriadna pracovná porada pedagogických 

zamestnancov k zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu v čase 

mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom 

roku 2019/2020 – home office.  

Dňa 20.4.2020 sa uskutočnila prvá mimoriadna online pracovná porada 

pedagogických zamestnancov prostredníctvom Teams-u. Riaditeľka školy podala 

informáciu PDG zboru o usmernení ministra školstva vedy výskumu a športu na 

hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej 

prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 – viď. zápisnica 

z pracovnej porady.  

Riaditeľka nariadila riadiť sa Usmernením MŠVVaŠ a oznámila nehodnotenie tých 

predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak podmienky v čase prerušeného 

vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. Po 

dohode s PDG zborom riaditeľka školy rozhodla o neklasifikovaní predmetov: Informatika 

1. a 2. stupeň, Technika, Telesná a športová výchova, Výtvarná a Hudobná výchova. O 

tejto skutočnosti oboznámila žiakov a ich zákonných zástupcov dňa 20.4.2020 na web 

stránke školy a cez EDUPAGE riaditeľka školy.  

Po vzájomných diskusiách PDZ cez platformu EDUPAGE a začatí využívania video 

vyučovacích hodín u viacerých učiteľov na 2. stupni sme museli pristúpiť k ďalšej 

mimoriadnej online pracovnej porade dňa 27.4.2020 na ktorej sme riešili 

zosúladenie vyučovacích hodín v jednotlivých predmetoch u všetkých PDZ 2. 
stupňa. Pristúpili sme k úprave RH počas mimoriadneho prerušenia školského 
vyučovania. Úpravy sú zaznamenané v zápisniciach z pracovných porád a pedagogických 

rád.  

Dňa 28.4.2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 

usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020. Jeho súčasťou bol aj materiál Štátneho pedagogického ústavu s názvom 

"Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v 

školách". ŠPÚ vzhľadom na vzniknutú špecifickú situáciu, ktorá si zo strany 

pedagogických zamestnancov vyžaduje enormné úsilie, odporúča  prioritne sa zamerať 

na plnenie výkonových a obsahových štandardov v hlavných vzdelávacích oblastiach.  

Dňa 4.5.2020 došlo k zvolaniu mimoriadnej pedagogickej rady, kde sme pristúpili 

k zosúladeniu a úprave rozvrhu hodín s dodržaním kritérií stanovených v usmernení 

a prerokovali sme Usmernenie riaditeľky školy o hodnotení žiakov ZŠ Severná 21 

v Moldave nad Bodvou počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, ktoré 

vychádzalo z Usmernenia MŠVVaŠ. (viď. zápisnica z pedagogickej rady). Triedne učiteľky, 

v spolupráci so všetkými vyučujúcimi a s vedením školy vypracovali týždenný rozsah 



 

vyučovacích hodín pre jednotlivé triedy 2. stupňa a triedne p. učiteľky ho vypracovali 

samostatne, každá svoju triedu. TU distribuoval RH svojim žiakom.  

Učitelia 2. stupne spoločne skontrolovali správnosť rozvrhnutých hodín. Postupovali 

nasledovne: 
ročník Rozsah hodín výučby 

1.–3. 5 – 8 h/týždeň 

4.–5.  8 – 10 h/týždeň 

6.–7.  10 – 15 h/týždeň 

8.–9. 12 – 15 h/týždeň 

 

RH bol upravený podľa je uvedený v zápisnici z online pedagogickej rady.  

Pre 1. stupeň sa v rámci jedného dňa kombinovali dve hlavné vzdelávacie oblasti, pričom 

vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia mala každodenné zastúpenie.  

Aktivity z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa zadávali jedenkrát za dva 
týždne a žiaci mali dva týždne čas na ich splnenie. Ide o predmety: INF, TSV, HUV, VYV, 

TECH, NAV, ETV, pritom sa musela zohľadniť skutočnosť, že prostredníctvom nich sa 
zabezpečovala vyrovnanosť a vyváženosť denných aktivít žiakov. Pedagogickí 
zamestnanci denne konzultovali prostredníctvom on-line platformy so žiakmi a ich 

zákonnými zástupcami. Súčasťou rokovania v pedagogickej rade bolo aj prerokovanie 
Návrhu usmernenia na hodnotenie žiakov Základnej školy, Severná 21 
v Moldave nad Bodvou v čase mimoriadnej situácie. 

Po vydaní pokynu zriaďovateľa školy – Mesta Moldava nad Bodvou k obnoveniu školského 
vyučovania a prevádzky školských zariadení pre žiakov 1. – 4. ročníka a školských klubov 

detí dňa 28.5.2020 otvoriť školy a školské zariadenia riaditeľka školy vydala pokyn 

upravujúci podmienky výchovy a vzdelávania školy na obdobie do konca školského roku 

2019/2020. 

PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY od 1.6.2020 
 

Metódy a obsah vzdelávania a záujmovej činnosti je nevyhnutné prispôsobiť 

zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí 

a zručností. 

 

PREVÁDZKA ŠKOLY: 

Od 1.6.2020 bude vyučovanie v ročníkoch 1. – 4. prebiehať takto: 

 nástup pedagogických zamestnancov (ďalej len PZ) do zamestnania 720 hod. (od 

1.6. – 30.6. 2020 sa nevyužíva priestor zborovne); 

 nástup PZ do tried na dozor – od 730 hod.; 

 vyučovanie od 800 – 1100 hod. v triedach s interaktívnou tabuľou a s pripojením na 

internet: 

- 1.A – online vyučovanie; 

- 1.B – ostáva vo svojej triede; 

- 2.A – presun do 1.A; 

- 3.AB – ostáva v 3.A; 



 

- 4.A – ostáva vo svojej triede; 

- 4.B – ostáva vo svojej triede;  

 Príchod žiakov do školy od 725 – 755 hod.;  

- blokové vyučovanie od 800 hod. – 1100 hod. (1. a 2. roč.) – obed, po obede 

voľnočasové aktivity pre žiakov – do 1330 hod., ŠKD od 1330 hod. do 1600 hod.; 

- blokové vyučovanie od 800 – 1200 hod. (3. a 4. roč.) – obed, po obede 

voľnočasové aktivity pre žiakov – do 1330 hod., ŠKD (3. ročník) od 1330 hod. 

do 1600 hod.; 

- nástup vychovávateliek do ŠKD 1330 – 1600; 

 Odchody žiakov zo školy – vzájomná dohoda rodiča s triednou učiteľkou – 

naplánovať; 

 Odchody detí zo ŠKD – vzájomná dohoda rodiča a vychovávateľky (v prípade 

priaznivého počasia budú žiaci na školskom dvore, kde môže rodič svoje dieťa 

vyzdvihnúť); 

 Pre žiakov 5. – 9. ročníka pokračuje výuka DIŠTANČNE; 

 Pre žiakov bez internetového pripojenia – rozvoz DÚ zabezpečí AU. 

 

PREVÁDZKA ŠKD: 

 ŠKD – 3 oddelenia ŠKD – čas prevádzky ŠKD od: 1330 – 1600 hod. 

- 1. oddelenie: Bc. Patrícia Kőrössyová – trieda 1. B; 

- 2. oddelenie: Lenka Urbanová – trieda 2. A; 

- 3. oddelenie: Margita Weiserová – trieda 3.AB. 

 



 

POKYNY PRE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ZÚČASTŇUJÚCICH SA VVP  
V ŠKOLE: 

 Nástup pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnia vyučovacieho procesu 

v škole bude stanovený na piatok 29.5.2020 na 800 hod.;  

 Všetci zamestnanci školy pri návrate do zamestnania vyplnia a odovzdajú vedeniu 

školy dotazník o zdravotnom stave zamestnanca; 

 Zamestnávateľ pri vstupe do budovy školy zabezpečí každodenný ranný zdravotný 

filter, ranné meranie teploty bezdotykovým teplomerom – p. školník; 

 Každému zamestnancovi školy budú vydané rúška, ktoré je zamestnanec povinný 

používať v interiéri školy mimo svojej skupiny; 

 29.5.2020 o 815 hod. sa uskutoční preškolenie zamestnancov o BOZP 

a o dodržiavaní všetkých bezpečnostných opatrení – p. Kamenický (bezpečnostný 

technik); 

 Počas vyučovacieho procesu v rámci jednej skupiny nie je potrebné nosiť rúško; 

 Pre ochranu zdravia každého pedagogického zamestnanca, ktorý sa priamo bude 

podieľať na výchovno-vzdelávacom procese (ďalej len VVP) v triede, si pedagóg 

prevezme od riaditeľky školy (ďalej len RŠ) ochranný štít;  

 Ak vyučujúci počas VVP použije štít, je povinný ho každý deň odovzdať v riaditeľni 

na dôkladnú dezinfekciu; 

 V tomto období bude kniha dochádzky umiestnená na stolíku pred miestnosťou p. 

školníka, kde sa každé ráno pedagogický zamestnanec zapíše a po odchode 

z práce odpíše; 

 Každý vyučujúci danej skupiny si vytvorí svoj rozvrh hodín podľa jednotlivých 

vzdelávacích oblastí, ktorý odovzdá najneskôr pondelok ráno RŠ; 

 V telocvični nie je možné uskutočniť vyučovaciu hodinu; 

 Vyučovací proces je možné (podľa poveternostných podmienok) uskutočňovať aj 

v exteriéri školy; 

 Každý vyučujúci danej skupiny odprevádza žiakov na obed a vykonáva v ŠJ nad 

žiakmi dozor; 

 Pri presune skupiny na obed musí mať učiteľ a žiak rúško; 

 Vyučujúci v ŠJ zabezpečí 2 m odstupy pri čakaní na vydanie obeda – vyznačené 

značky; 

 Pri jednom stole bude sedieť iba 1 žiak; 

 Nástup vyučujúcich na dozor do tried je stanovený na 730 hod.; 

 Počas tohto obdobia vykonáva každý učiteľ skupiny dozor vo svojej triede počas 

celodennej prevádzky školy; 

 Žiaci sa medzi jednotlivými skupinami nesmú miešať; 

 Posilnený bude dozor počas prestávok na jednotlivých chodbách podľa rozpisu; 

 Dozor konajúci učiteľ dohliada na to, aby žiaci mimo svojej skupiny mali na tvári 

rúško; 

 Dozor konajúci učiteľ v triede (v skupine) dohliada na to, aby sa počas prestávok 

dostatočne vetrali triedy; 

 Učiteľ jednotlivých skupín si od riaditeľky školy vyzdvihne balík papierových 

utierok; 

 Dozor konajúci učiteľ dohliada na priestor na chodbe, aby sa žiaci nezhromažďovali 

v sociálnych zariadeniach a pri dezinfekčnom prostriedku (podľa rozpisu); 



 

 Pri vstupe do ŠJ si žiak umyje ruky v umyvárni resp. si aj dezinfikuje ruky pri vstupe 

do ŠJ; 

 Na obed odchádzajú žiaci iba v rámci jednej skupiny. 

 

POKYNY PRE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ZÚČASTŇUJÚCICH SA 

DIŠTANČNEJ FORMY VZDELÁVANIA A ONLINE VYUČOVANIA: 

 PZ, ktorí sa naďalej zúčastňujú dištančnej formy vzdelávania a online vyučovania 

(t. j. vyučujúci 2. stupňa okrem p. uč. Köteleša) pokračujú už v zabehnutom 

spôsobe výuky, podľa RH z poslednej pedagogickej rady a podľa pokynov RŠ; 

 Posledný júnový týždeň triedny učitelia 9. ročníkov zabezpečia so svojimi triedami 

odovzdávanie všetkých učebníc; 

 Odovzdávanie učebníc sa uskutoční pred budovou školy v prípade nepriaznivého 

počasia vo vestibule školy; 

 Ak žiak neodovzdá všetky učebnice, musí určitú časť učebnice uhradiť; 

 Žiadne aktivity žiakov 2. stupňa nie sú v priestoroch školy ani areálu povolené.  

 

POKYNY K NÁSTUPU ŽIAKOV DO ŠKOLY: 

 Žiaci prichádzajú do školy len cez hlavný vchod v čase od 725 – 755 hod.; 

 Sprevádzajúca osoba z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov 

školy a žiakov nesmie vstúpiť do budovy školy. V prípade potreby rodič resp. 

zákonný zástupca kontaktuje vedenie školy prostredníctvom EDUPAGE alebo 

telefonicky; 

 Pri prvom nástupe žiaka do školy žiak odovzdá p. Kassayovej po meraní teploty 

a pri každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 dni písomné 

vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie. – kontrola správnosti vyplnenia; 

 Vstup do budovy školy (hlavný vchod) riadi p. učiteľ Köteleš a p. školník, ktorý 

zabezpečí postupný príchod detí do priestorov budovy školy; 

 Škola pri vstupe do budovy školy zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, 

ranné meranie teploty bezdotykovým teplomerom – p. učiteľ Köteleš a p. školník; 

 Dieťa pri vstupe sa prihlási na obed obvyklým spôsob – „čipovaním“; 

 Potom si dezinfikuje ruky – priestor pri p. školníkovi – dozor služba ; 

 Prezlečie sa v šatni, uloží si do svojej skrinky náhradné rúško a vojde do triedy 

podľa určenia TU – dozory:  

– pred vyučovaním p. Urbanová – prízemie; ZRŠ – 1. poschodie;  
– od prvej prestávky p. Kassayová – prízemie; p. uč. Köteleš  – 1. poschodie;  

 Žiak si umýva ruky bežným spôsobom; 

 Ak sa žiak pohybuje mimo svojej triedy, musí mať vždy nasadené rúško; 

 Rúško nemusí mať iba vtedy, ak sa pohybuje v rámci svojej skupiny a to v triede; 

 Počas tohto obdobia (teda od 1.6. – 30.6.) bude sprístupnený bočný vchod do 

budovy školy iba pre žiakov Cirkevnej spojenej školy; 

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo je potvrdené ochorenie na COVID 19 

bezodkladne zákonný zástupca žiaka o tejto skutočnosti informuje 

príslušného vyučujúceho alebo RŠ. Vyučujúci túto skutočnosť 

bezodkladne oznámi RŠ; 



 

 Pre žiakov, ktorí sa z akýchkoľvek príčin nezúčastňujú vyučovania je potrebné 

zabezpečiť VVP a to: 

- buď formou pripojenia sa na internet a uskutočnenia online výuky počas 

trvania vyučovania v škole aj pre žiakov, ktorí sa VVP v škole nezúčastňujú; 

- alebo dištančnou formou zaslaním úloh pre žiakov; 

- resp. pre tých žiakov, ktorí nemajú internet roznesie AU úlohy do poštových 

schránok.  

 
POKYNY PRE RODIČOV, resp. ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV 

 V prípade že u dieťaťa je podozrenie alebo je potvrdené ochorenie na COVID 19 

bezodkladne zákonný zástupca žiaka o tejto skutočnosti informuje 

príslušného vyučujúceho alebo RŠ. Vyučujúci túto skutočnosť 

bezodkladne oznámi RŠ; 

 Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény, 

ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti 

pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za 

týchto podmienok musí byť dieťa zo školy VYLÚČENÉ; 

 Počas tohto obdobia (teda od 1.6. – 30.6.) bude sprístupnený bočný vchod do 

budovy školy iba pre žiakov Cirkevnej spojenej školy; 

 Sprevádzajúca osoba z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov 

školy a žiakov nesmie vstúpiť do budovy školy. V prípade potreby rodič, resp. 

zákonný zástupca kontaktuje vedenie školy prostredníctvom EDUPAGE alebo 

telefonicky; 

 Rodič, resp. zákonný zástupca zabezpečí pre dieťa 2 plátenné rúška a hygienické 

vreckovky. 

 

OZNAMENIE PRE ŽIAKOV A RODIČOV 

 Od 1.6. – 30.6. – nebude v prevádzke mliečny automat, preto je pre dieťa 

potrebné zabezpečiť zo strany rodiča desiatu a pitný režim; 

 Počas tohto obdobia nebude možný prístup žiaka do oddychového kútika – bude 

ohradený páskou – ZÁKAZ VSTUPU. 

 

TRVANIE VYUČOVACIEHO PROCESU 

Trieda Skupina Počet spolu Počet vyučovacích hodín 

1.B prvá 13 blokové vyučovanie 

2.A druhá 12 blokové vyučovanie 

3.AB tretia 17 blokové vyučovanie 

4.A štvrtá 8 blokové vyučovanie 

4.B piata 15 blokové vyučovanie 

 

ROZPIS VYDÁVANIA OBEDOV PRE JEDNOTLIVÉ TRIEDY: 

 Od 1030 – 1050 : vydávanie obedov pre žiakov CSŠ maď.; 

 Po odchode ZŠ maď. dezinfekcia stolov upratovačkou;  



 

 Od 1100 – 1120 : príchod prvákov do ŠJ a vydávanie obedov: stravovanie v ŠJ 

vpravo; 

 Od 1110 – 1130 : príchod druhákov do ŠJ a vydávanie obedov: stravovanie v ŠJ 

vľavo; 

 Po odchode prvákov a druhákov – dezinfekcia stolov upratovačkou; 

 Od 1140 – 1200 : príchod 3.AB do ŠJ a vydávanie obedov: stravovanie v ŠJ vpravo; 

 Po odchode 3.AB – dezinfekcia stolov upratovačkou; 

 Od 1210 – 1230 : príchod 4.A do ŠJ a vydávanie obedov: stravovanie v ŠJ vľavo; 

 Od 1220 – 1240 : príchod 4.B do ŠJ a vydávanie obedov: stravovanie v ŠJ vpravo. 

 

RIADITEĽKA ŠKOLY: 

 Na základe zisteného stavu z prieskumu medzi zákonnými zástupcami žiakov, 

zabezpečí v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku základnej školy, ak 

zriaďovateľ vydá odporúčacie pokyny k obnoveniu školského vyučovania 

a prevádzky školských zariadení od 1. júna 2020 v základných školách; 

  

Trieda Prezenčné vyučovanie v škole Online vyučovanie doma 

1.A  17 

1.B 13 6 

2.A 12 8 

3.A 
17 10 

3.B 

4.A 8 11 

4.B 15 3 

5.A  18 

5.B  21 

6.A  20 

6.B  18 

7.A  21 

7.B  15 

8.A  23 

9.A  17 

9.B  21 

SPOLU 65 229 

 

 Po dohode so zákonnými zástupcami zabezpečí, aby žiaci, s cieľom ochrany pred 

komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, prichádzali a 

odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti; 

 Zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov 

bezdotykovým teplomerom pri vstupe do školy – p. školník.  

 

VYUČOVACÍ PROCES 

 

REŽIM DŇA V ŠKOLE 

Príchod žiakov do školy od 730 – 755 hod. je podľa harmonogramu. 



 

- blokové vyučovanie od 800 hod. – 1100hod. (1. a 2. roč.) – obed, po obede 

voľnočasové aktivity pre žiakov – do 1330 hod., ŠKD od 1330 hod. do 1600 hod.; 

- blokové vyučovanie od 800 – 1200 hod. (3. a 4. roč.) – obed, po obede voľnočasové 

aktivity pre žiakov – do 1330 hod., ŠKD (3. ročník) od 1330 hod. do 1600 hod.; 

- nástup vychovávateliek do ŠKD 1330 – 1600; 

- nástup učiteľov 715 hod. – 1330 hod.. 

 

PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY od 15.6.2020 

Podľa vyhlásenia MŠVVaŠ SR dochádza na ZŠ k nasledovným zmenám: 

 zrušenie limitov počtu detí v triedach 

 zrušenie zákazu zmiešavania detí v triedach 
 prevádzka školy bude stanovená maximálne na 10 hodín 
 zrušenie povinného merania teploty 

 zrušený zákaz besiedok, posedení a podobných hromadných akcií 
 zrušené organizovanie osôb pred školou 

 

Od 15.6.2020 z dôvodu uvoľnenia opatrení sa začala ranná prevádzka ŠKD od 6,00 hod. 

do 8,00 hod. V poobedňajších hodinách bol ŠKD v prevádzke do 16,00 hod. Vzhľadom 

k tomu, že záujem rodičov o rannú prevádzku ŠKD klesal riaditeľka školy pristúpila 

k zatvoreniu prevádzky ŠKD od 18.8.2020. 

PREVÁDZKA A VNÚTORNÝ REŽIM ŠKOLY od 22.6.2020 
Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu a odporúčacích pokynov 

zriaďovateľa školy - Mesta Moldava nad Bodvou sa obnovilo školské vyučovanie vo 
všetkých ročníkoch základnej školy. Záujem nastúpiť do škôl bol na dobrovoľnej báze 
zákonných zástupcov žiaka. Na základe týchto skutočností riaditeľka školy vydáva 

nasledovné pokyny k obnoveniu školského vyučovania od 22.6.2020. 
 
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 22.6.2020 

 
 od 22.6.2020 sa pre žiakov končí dištančná forma vzdelávania; 
 do priestorov školy je možné vstúpiť od 7,00 hod. hlavným vchodom; 

 na 1. stupni pokračuje vyučovanie aj prevádzka ŠKD v nezmenenom režime; 
 vyučovanie v 5. - 9. ročníku bude prebiehať v pondelok a utorok podľa rozvrhu 

hodín - 5 vyučovacích hodín; 

 pre 5. - 9. ročník v stredu a vo štvrtok - úprava učebníc, výmena učebníc, od piatka 
podľa pokynov TU; 

 obed sa vydáva v školskej jedálni pre žiakov 1. stupňa od 11,00 hod. podľa rozpisu 

za prísnych  hygienických opatrení, ktoré sú v súlade s usmernením hlavného 
hygienika SR: 

- 1. ročník – od 11,00 hod. 
- 2. ročník – od 11,10 hod. 
- 3. ročník – od 11,20 hod. 

- 4. ročník – od 11,30 hod. 
 počas prechodu žiakov do školskej jedálne mali žiaci prekryté dýchacie cesty 

rúškom. Pri konzumácii stravy si rúško mohli sňať; 



 

 žiaci 2. stupňa chodili na obed v doprovode vyučujúceho resp. TU, po piatej 
vyučovacej hodine. Pedagogický zamestnanec vykonával počas obeda dozor nad 

žiakmi; 
 na obed bolo potrebné sa prihlásiť štandartným spôsobom - čipovaním; 
 pri prvom vstupe do budovy školy bolo potrebné odovzdať vyhlásenie zákonného 

zástupcu o dezinfekčnosti žiaka;  
 pri vstupe do budovy školy sa vykonávalo preventívne meranie telesnej teploty; 

 v prípade, ak žiakovi bola nameraná zvýšenú teplotu alebo prejavoval znaky 
akútneho respiračného ochorenia boli sme pripravený kontaktovať zákonného 
zástupcu žiaka. Žiak by bol do príchodu zákonného zástupcu izolovaný v izolačnej 

miestnosti ktorú sme vytvorili; 
 pri vstupe do budovy školy si žiaci dezinfikovali ruky a odchádzali do svojej triedy; 
 žiaci boli povinní mimo triedy v interiéroch školy nosiť rúško; 

 žiaci sa zdržiavali prevažne v triedach; 
 na chodbách bol zvýšený dozor; 
 pri zatajení akýchkoľvek príznakov a tým ohrozenia zamestnancov školy a 

ostatných žiakov v triede zákonný zástupca preberal trestnú zodpovednosť; 
 rodič bol povinný denne zabezpečiť pre svoje dieťa 2 rúška. 
 s ohľadom na bezpečnosť zamestnancov školy a žiakov nemali zákonní zástupcovia 

prístup do budovy školy. Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy ktoré upravujú 
podmienky prevádzky ZŠ do konca školského roku 2019/2020. 

 

NÁVRHY OPATRENÍ: 
 podľa finančných možností školy, resp. z 2 % daní z fyzických a právnických osôb 

sa pokúsime zabezpečiť postupný nákup notebookov pre pedagogických 
zamestnancov školy 

 na prvých zasadnutia MO upraviť obsah vzdelávania v jednotlivých predmetoch 

vzhľadom na vzniknutú situáciu 
 v mesiacoch september – október previesť zisťovanie vedomostí žiakov 

s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu v mesiacoch marec – jún 2020 
 neustále viesť učiteľov k zlepšeniu digitálnych zručností pedagógov 

 
ZÁPIS DO 1. ročníka 

So vzniknutou mimoriadnou situáciou a prerušením vyučovania škola nemohla byť 
v osobnom kontakte s rodičmi budúcich predškolákov. Nebolo možné k našej spokojnosti 
predstaviť našu školu rodičom budúcich prvákov. I napriek tomu, že škola na svojej 

webovej stránke zverejnila PROMO video, prezentáciu školy považujeme takúto formu 
predstavenia školy za nedostatočnú.  A tak škola tento školský rok otvorí iba jednu triedu 
prvého ročníka.  

 
INÉ: 
Keďže škola počas letných prázdnin organizuje už druhý ročník letného anglického tábora, 

preto sme neorganizovali letnú školu. 
  

 
 
 

Vypracovala: Mgr. Gabriela Janičová     ............................... 
               riaditeľka školy 

 


