
Základná škola, Školská ulica 54/21, Slovenská Kajňa 

 

Pandemický plán  

Príloha: Dištančná výučba a upevňovanie kľúčových kompetencií  

Platnosť: od 1. septembra 2020  

1. Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škole z dôvodu výskytu pandémie Covid 19 

môže vydať: - celoplošne MŠVVaŠ SR - regionálne riaditeľ školy.  

2. Riaditeľ školy môže podľa výskytu ochorenia Covid 19 vydať prerušenie vyučovania: - v 

celej škole - v niektorých triedach školy.  

3. Žiaci v triedach, ktoré budú mať prerušené vyučovanie, sa budú vyučovať dištančnou 

formou.  

4. Koordináciu dištančného vzdelávania zabezpečujú triedni učitelia.  

5. Dištančná výučba bude pozostávať:  

- z online vyučovania cez platformu EduPage podľa určeného špeciálneho rozvrhu hodín za 

dodržiavania dohodnutých pravidiel  

- z prípravy, tlače a distribúcie pracovných listov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia (ďalej SZP), ktorí nemajú potrebné technológie a pripojenie na internet pre online 

vzdelávanie.  

6. Ako informačné a pomocné platformy slúžia najmä: webová stránka školy 

https://zsslovkajna.edupage.sk v sekcii „Koronavírus-dôležité“, Edupage, ProgramAlf a 

ďalšie, ktoré využívajú vyučujúci jednotlivých predmetov.  

7. Pre žiakov zo SZP bude informačným a distribučným kanálom Komunitné centrum Malá 

domaša a Komunitné centrum Benkovce s ktorým budú spolupracovať triedni učitelia žiakov 

zo SZP a poverení učitelia.  

8. Pedagogickí zamestnanci sú povinní denne sledovať rozhodnutia a usmernenia MŠVVaŠ 

SR a Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandemickým ochorením a stránku 

www.ucimenadialku.sk, prinášajúcu usmernenia a prípadné nástroje vzdelávania žiakov na 

diaľku.  

9. Pedagogickí zamestnanci sú povinní denne sledovať webovú stránku školy, vlastné mailové 

schránky.  



10.Výchovno-vzdelávací proces sa bude zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových 

kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole a 

upevňovanie už získaných vedomostí.  

11.Pedagogickí zamestnanci budú zabezpečovať výchovu a vzdelávanie:  

- formou online komunikácie, preto sú povinní udržiavať kontakt so žiakmi prostredníctvom 

platformy EduPage. Odporúča sa aj kontakt so zákonnými zástupcami žiakov (predovšetkým 

u žiakov primárneho vzdelávania). 

- formou pracovných listov pre žiakov zo SZP. Odporúča sa aj prípadný telefonický kontakt 

so žiakmi a zákonnými zástupcami žiakov.  

12.Povinnosťou pedagogických zamestnancov bude vytvoriť si a odkonzultovať s vedením 

školy systém vyučovania, denný plán a časový harmonogram zadania úloh a aktivít určených 

deťom.  

13.Povinnosťou pedagogických zamestnancov bude zúčastňovať sa všetkých online porád 

organizovaných vedením školy a MZ a predmetových PK organizovaných vedúcimi MZ a 

PK. 

 

 

V Slovenskej Kajni 31.08.2020                                                   Mgr. Marián Oľšav 

                                                                                                         Riaditeľ školy 


