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Správa o výchove a vzdelávaní žiakov v období od 16. marca 2020 do 30. 6. 2020 je 

neoddeliteľnou súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2019/2020. 

 

 

Dňa 13. marca 2020 udelila riaditeľka školy riaditeľské voľno z dôvodu šíriaceho sa 

ochorenia COVID 19 na území Slovenskej republiky. Od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 

bolo prerušené vyučovanie na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. 

V období od 16. marca 2020 do 20. marca 2020 boli žiakom úlohy zadávané cez stránku 

edupage a bezkriedy.sk so zameraním na opakovanie a systematizáciu prebraného učiva. Žiaci 

sa vzdelávali dištančnou formou, komunikovali s vyučujúcimi prostredníctvom stránky 

edupage.  

23. marca 2020 bola spustená online výučba formou aplikácie Discord, na základe 

predchádzajúceho prieskumu zo strany zákonných zástupcov. Vzdelávania prostredníctvom 

aplikácie Discord sa zúčastňovalo približne 95% žiakov školy. Bol vytvorený nový rozvrh, 

ktorý bol prispôsobený aktuálnym potrebám vzdelávania, následne bol dvakrát upravovaný na 

základe potrieb žiakov a požiadaviek rodičov (Príloha č. 1).  Discord slúžil na výučbu a web 

stránka školy na zadávanie materiálov k preberanému učivu, zadávanie domácich úloh.... . Na 

komunikáciu s rodičmi a informovanie zákonných zástupcov žiakov sa aj naďalej využívala 

oficiálna web stránka školy.   

Zákonní zástupcovia žiakov nezúčastňujúci sa online vyučovania a nereagovali na 

výzvy zaslané prostredníctvom stránky Edupage, boli kontaktovaní telefonicky a následne im 

poštou bolo zaslané oznámenie o prebiehajúcom vyučovaní a boli opätovne vyzvaní 

k spolupráci a aktívnej účasti na vzdelávaní, pričom sa prihliadalo na individuálne možnosti 

a podmienky žiakov.  

Vyučovacia hodina trvala 30 minút, maximálny počet vyučovacích hodín za deň boli tri 

hodiny. Obsah učiva z jednotlivých predmetov bol redukovaný a rozsah učiva bol prispôsobený 

danej situácii, technickým možnostiam, schopnostiam žiakov a stanovenému časovému limitu 

vyučovacej hodiny. Pedagógovia počas hodín využívali interaktívne materiály sprístupnené 

MŠVVaŠ SR – pracovné zošity vydavateľstva TAKTIK, e-učebnice, materiály z portálov 

bezkriedy.sk, zborovna.sk, ucimesanadialku.sk, youtube.com, materiály vytvorené 

pedagógmi...  



Preberané učivo  počas mimoriadnej situácie z jednotlivých predmetov pedagógovia 

pravidelne zaznamenávali do novovytvorených triednych kníh (Príloha č. 2/DVD). 

Počas online vzdelávania sa nerealizovala výchova  a vzdelávanie výchovno -  

vzdelávacích predmetov – technická výchova, technika, pracovné vyučovanie, výtvarná 

výchova, informatika, hudobná výchova, náboženská a etická výchova z dôvodu plnohodnotne 

realizovať a naplniť výchovno-vzdelávacie ciele predmetu.  

Z ostatných predmetov boli žiaci hodnotení podľa kritérií schválených pedagogickou 

radou zo dňa 16. 4. 2020 (Príloha č. 3). 

Komunikácia so žiakmi a rodičmi sa realizovala prostredníctvom stránky Edupage 

alebo aplikácie Discord. Rodičom v tomto období boli prostredníctvom stránky Edupage 

zasielané odkazy na vytvorené dotazníky zamerané na zisťovanie záujmu či nezáujmu 

o pracovné zošity, sady zošitov, stravovanie v školskom roku 2020/2021, povinne voliteľné 

predmety pre šiesty ročník, voľba etickej/náboženskej výchovy na nasledujúci školský rok, 

nástup na dobrovoľné vyučovanie, záujem o ŠKD počas dobrovoľného vyučovania. 

Pracovné porady prebiehali prostredníctvom aplikácie Discord, o ktorých boli 

pedagógovia vopred informovaní súkromnou správou na Edupage aj cez Discord. Frekvencia 

porád bola prispôsobovaná aktuálnym potrebám. Boli podané informácie o priebehu a forme 

online vzdelávania, vyučujúci si vzájomne vymieňali postrehy z online vyučovania, riešili 

prevažne technické a komunikačné problémy, boli prerokované formy hodnotenia, obsah 

portfólia, poskytovanie spätnej väzby. Zápisnice z online porád sú uložené u zástupkyne RŠ.  

Od 1. júna 2020 žiaci prvého až piateho ročníka nastúpili na dobrovoľné vyučovanie na 

základe prejaveného záujmu zo strany zákonných zástupcov formou dotazníka, ktorý bol 

zverejnený na web stránke školy (Príloha č. 4). 

V čase dobrovoľného vyučovania bola upravená organizácia vyučovania. Nastala 

zmena nástupu žiakov na vyučovanie. Žiaci prvého až štvrtého ročníka začínali prvou 

vyučovacou hodinou od 8,00 hod. Žiaci piateho ročníka začínali prvú vyučovaciu hodinu od 

8,55 hod. V tomto období bol upravený čas trvania prestávok medzi jednotlivými vyučovacími 

hodinami (Príloha č. 5).  

Pri vstupe do budovy školy bola určená služba podľa harmonogramu (Príloha č. 9), ktorá 

zabezpečovala dozor, meranie teploty a dezinfekciu rúk prichádzajúcich žiakov od 6,45 hod.  

Triedy boli rozmiestnené do jednotlivých častí školy tak, aby dochádzalo 

k minimálnemu stretu žiakov z rôznych tried a ročníkov.  Každej triede prináležalo osobitné 

sociálne zariadenie v blízkosti triedy. V spoločných priestoroch žiaci a zamestnanci školy boli 

povinní nosiť ochranné rúška, na chodbe bol určený dozor, ktorý počas prestávok dohliadal na 



dodržiavanie bezpečnosti žiakov a hygienických opatrení.  Žiaci v triedach neboli povinní nosiť 

ochranné rúška na základe usmernení MŠVVaŠ SR. Počas prevádzky školy zabezpečovali 

prevádzkoví zamestnanci školy – upratovačky, pravidelnú dezinfekciu priestorov jednotlivých 

tried a sociálnych zariadení.  

Bol aktualizovaný rozvrh pre žiakov 1. až 5. ročníka (Príloha č. 6). Vyučovacie hodiny 

boli zamerané predovšetkým na preberanie prierezových tém  - finančná gramotnosť, 

osobnostný a sociálny rozvoj žiakov, regionálna výchova, mediálna výchova....Okrem 

prierezových tém sme sa zamerali na  medziľudské vzťahy, správanie, sebareflexiu, pozitívny 

postoj k sebe a druhým, rozvoj sociálnych zručností... V ostatných predmetoch sme sa zamerali 

na rozvíjanie komunikačných zručností, matematických a jazykových kompetencií 

a čitateľských zručností, rozvíjanie tvorivosti a predstavivosti. Pri výučbe boli uplatňované 

medzipredmetové vzťahy, do ktorých sme hravými a inovatívnymi formami zakomponovali 

obsah učiva z učebných osnov pre daný ročník, ktorý bol prebraný počas online vzdelávania 

a vytvorili sme tak vhodné podmienky na zopakovanie a systematizáciu učiva. 

Žiakom,  ktorí nenastúpili na dobrovoľné vyučovanie boli zasielané materiály 

prezentácie, poznámky a úlohy prostredníctvom stránky Edupage.  

Po skončení vyučovania pedagógovia odvádzali jednotlivé triedy do školskej jedálne na 

základe harmonogramu po skončení vyučovania tried, tak aby sa zabránilo stretávaniu žiakov 

z rôznych ročníkov. Priestory školskej jedálne boli upravené tak, aby pri jednom stole sedeli 

maximálne dvaja žiaci z rovnakej triedy. Po odstravovaní žiakov jednotlivých tried, boli 

následne vydezinfikované stoly  a stoličky a vyvetraný priestor ŠJ.  Pred vstupom do školskej 

jedálne si žiaci povinne dezinfikovali ruky, príbor bol hygienicky zabalený zamestnancom ŠJ 

a takto vydávaný pedagogickým dozorom stravníkom.  

Prevádzka školského klubu počas dobrovoľného vyučovania bola taktiež upravená. 

ŠKD začínalo svoju činnosť  po vyučovaní. Žiaci navštevujúci ŠKD boli sústredení do tried, 

v ktorých prebiehalo vyučovanie. Žiaci boli spájaní do klubov podľa ročníkov s povinnosťou 

nosiť ochranné rúško. Činnosť ŠKD prebiehala pod vedením vychovávateliek a pedagógov 

v čase do 16,00 hod. (Príloha č. 8). 

Žiaci šiesteho až deviateho ročníka sa naďalej vzdelávali online formou na Discord-e, 

čomu bol prispôsobený nový rozvrh platný do 17. júna 2020 (Príloha č. 7). 

Od 22. júna 2020 bolo dobrovoľné vyučovanie pre všetkých žiakov ZŠ, ktorého sa 

zúčastnila väčšina žiakov našej školy. Vyučovanie bolo organizované formou triednických 

hodín. 

 



Vypracovala: Ing. Gabriela Zuberová, riaditeľka školy 

 

V Trenčianskej Teplej, 21. augusta 2020 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 24. augusta 2020 

 


