
Zabezpečenie vzdelávania žiakov ZŠ počas mimoriadneho prerušenia 

vyučovania v školách v školskom roku 2019/ 2020 

 

Na základe rozhodnutia ministerky školstva bolo prerušené vyučovanie na školách a školských 

zariadeniach v období od 16. marca 2020. Od tohto obdobia na ZŠ s MŠ Udiča prebiehala 

dištančná forma vyučovania. Pre žiakov boli na webovom sídle školy priebežne zverejňované od 

vyučujúcich jednotlivých predmetov. 

Od 16.3.2020 sú všetky aktuálne informácie priebežne zverejňované na webovom sídle ZŠ s MŠ 

Udiča: www.zsmsudica.webnode.sk. v ZADANIACH a  OZNAMOCH, aby mohlo prebiehať 

samoštúdium žiakov v domácom prostredí. 

Vedenie školy: 

 zabezpečilo nepretržitý telefonický a emailový kontakt pedagógov s vedením školy; 

 zabezpečilo formou homeoffice pedagogických zamestnancov prípravu vzdelávacích 

materiálov pre žiakov jednotlivých ročníkov vyučujúcimi; 

 zabezpečilo pravidelné zverejňovanie pripravených výučbových materiálov na webe 

školy v novovytvorenom priečinku „Zadania na domáce  vzdelávanie počas prerušenia 

vyučovania“ do ktorého Z RŠ Mgr. Hajdúchová materiály elektronicky dodávané 

vyučujúcimi jednotlivých predmetov triedila podľa dní, týždňov, ročníkov a vyučovacích 

predmetov; 

 na webe školy zverejnilo e-mailové kontakty na vyučujúcich pre kontakt s rodičmi a 

žiakmi; 

 zabezpečilo včasné informovanie zákonných zástupcov žiakov i pedagógov o aktuálnych 

zmenách súvisiacich so zabezpečením domáceho vzdelávania (rodičov – formou oznamov 

cez web školy, učiteľov – prostredníctvom pracovnej e-mailovej pošty); 

 Z RŠ na stránke školy pravidelne zverejňovala pre rodičov rôzne inšpirácie a námety na 

uľahčenie a spestrenie domáceho vyučovania žiakov (napr. materiály od spoločnosti 

Infra, vydavateľstiev LiberaTerra a Taktik …); 

 zabezpečilo evidenciu práce na doma jednotlivých pedagógov počas dištančného 

vzdelávania. 

 

Úlohou vedenia školy počas dištančného vzdelávania žiakov bolo: 

 zabezpečiť dostupnosť  dištančného vzdelávania pre každého žiaka, 

 zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych 

podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, 

 poskytovať slovnú/písomnú  spätnú väzbu žiakom, 

 akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 

Pri zabezpečovaní vyučovania, najmä pri výbere foriem, metód, prostriedkov vyučujúcich 

determinovala rôzna kvalita IKT prostriedkov  žiakov a najmä veľmi slabé internetové pripojenie 

v niektorých miestach obce Udiča, v jej častiach Uhry, Upohlav a v Prosnom. Preto sa 

vyučovanie realizovalo prevažne mailovou komunikáciou, telefonicky (napr. MESSENGER), 

programom Alf, obmedzene videovyučovaním cez skype, zoom. Vyučujúci využívali pracovné 

zošity, pracovné listy, prezentácie v Power pointe, videá, ktoré sami produkovali pre jednotlivé 

predmety, príp. využívali YOU TUBE. 

Vyučujúci pravidelne v dostatočnom predstihu posielali práce pre žiakov zástupkyni RŠ a to 

jedným zo spôsobov: 

http://www.zsmsudica.webnode.sk/


- jedenkrát za týždeň (t.j. .prácu na celý týždeň) v pondelok do 12:00, aby ich 

zverejnila do 14:00 na internetovú stránku školy, 

- počas týždňa vždy deň pred dňom, kedy sa podľa rozvrhu v danom ročníku 

vyučuje. 

Žiakom bolo jednoznačne zadávané, ktoré úlohy a do akého termínu treba poslať vyučujúcej na 

kontrolu. 

 

Na základe Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ počas mimoriadneho 

prerušenia vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, vydaného Ministerstvom 

školstva spolu s ŠPU dňa 28.3.2020, ktorý „má byť nástrojom, ako v tomto období zosúladiť 

vzdelávacie prostredie žiakov. Usmernením sa usilujeme o to, aby školy a učitelia naprieč celým 

Slovenskom zabezpečovali vzdelávanie žiakov v relatívnom obsahovom i organizačnom súlade... 

Zámerom predloženej úpravy obsahu a organizácie vzdelávania je predovšetkým pomoc 

učiteľom, aby sa lepšie zorientovali, čo sa od nich pri práci s obsahom vzdelávania do konca 

školského roka ešte očakáva, žiakom, aby ich vzdelávanie malo ustálený učebný režim 

a presnejší cieľ, no i vzdelávaciemu systému ako takému, aby skutočne efektívnejšie reagoval na 

súčasné okolnosti a situáciu a aby mal oporný východiskový bod, keď sa školy znovu otvoria a 

my sa budeme musieť  zodpovedne rozhodnúť, ako po dlhom období prerušeného školského 

vyučovania postupovať ďalej“ sa zmenila štruktúra organizácie dištančnej formy vzdelávania. 

V zmysle tohto dokumentu sme sa  orientovali na hlavné vzdelávacie oblasti: 

 Jazyk a komunikácia 

 Matematika a práca s informáciami 

 Človek a spoločnosť 

 Človek a príroda 

Ostatné - komplementárne vzdelávacie oblasti (t.j. doplnkové) ponúkali námety na aktivity, ktoré 

sme žiakom sprostredkovali, aby vzdelávanie malo vyváženú povahu. 

V súlade s Usmernením boli: 

 vypracované výchovno–vzdelávacie plány orientujúce sa na základné učivo, ktoré treba 

do konca šk. r. prebrať, zopakovať, upevniť, bola stanovená časová dotácia na jednotlivé 

témy, použité metódy, formy, prostriedky, zdroje, využívanie rôznych výukových 

serverov, programov, 

 poskytovaná rovnaká kvalita výučby všetkým žiakom, aj tým, ktorí nemajú kvalitné 

technické vybavenie a prístup na internet  a žiakom so ŠVVP, 

 vypracovaný nový systém hodnotenia výkonu žiaka v  každom predmete (Príloha č. 1) 

 dodržiavané nariadenie naďalej nepreťažovať žiakov neprimeraným množstvom úloh, 

poskytnúť dostatok času na ich vypracovanie (napr. do konca týždňa), nesankcionovať za 

omeškanie sa, pravidelne hodnotiť, analyzovať prácu každého žiaka 

 nutnosť pravidelne komunikovať s rodičmi. 

 

Po obnovení prezenčnej formy vzdelávania 1. - 5. ročníka od 1.6.2020 naďalej pokračovalo 

vzdelávanie aj dištančnou formou vo všetkých ročníkoch. Vyučovanie v škole prebiehalo v 

blokoch v zmysle usmernení MŠVVaŠ SR za prísneho dodržiavania všetkých hygienicko–

epidemiologických opatrení. 

 

Vyučujúci jednotlivých predmetov boli povinní: 

 vyselektovať podstatné, základné učivo, 

 systematicky pripravovať  rôznorodé kvalitné výučbové materiály pre žiakov, 



 pripravené materiály včas odosielať Z RŠ, 

 pri zadávaní úloh sa orientovať na tie formy, metódy, prostriedky, ktoré sú akceptovateľné, 

dostupné  pre všetkých žiakov a ich IKT zabezpečenie, 

 priebežne hodnotiť práce žiakov (v zmysle odporúčaní MŠVVaŠ SR), 

 zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych 

podmienok na domácu prípravu, 

 preferovať formatívne hodnotenie, slovné hodnotenie a analýzu výsledkov práce žiakov,  

(samozrejme, mali možnosť využívať aj známky  s komentárom), 

 priebežne zverejňovať výsledky práce žiakov na ich emailové stránky, 

 priebežným hodnotením motivovať žiakov, pomenovať chyby, ktoré žiaci robili a 

navrhnúť postup pri ich odstraňovaní, 

 zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka, prihliadať na jeho disponovanosť, 

 zohľadňovať osobitosti a obmedzenia každého integrovaného žiaka, intenzívne s ním 

komunikovať rôznymi spôsobmi, 

 priebežne rôznymi spôsobmi (elektronicky/telefonicky) komunikovať so žiakmi 

a rodičmi, poskytovať slovnú spätnú väzbu, 

 viesť portfóliá svojej práce i portfóliá  prác zadaných žiakom, 

 navštevovať novozriadenú platformu MŠVVaŠ SR na www.ucimenadialku.sk a sledovať 

aj webovú stránku školy, 

 pravidelne komunikovať s vedením, zákonnými zástupcami i so žiakmi samotnými, 

 upraviť obsah vzdelávania v jednotlivých predmetoch (v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ 

k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ počas mimoriadneho prerušenia 

vyučovania v školách v šk. r. 2019/2020), 

 podľa pokynov vedenia školy realizovať vyučovanie 1. - 5. ročníka od 1.6.2020 

prezenčnou formou (pričom pokračovalo vzdelávanie aj dištančnou formou vo všetkých 

ročníkoch) - vyučovanie v škole prebiehalo v blokoch v zmysle usmernení MŠVVaŠ SR, 

 od 22.6.2020 podľa pokynov vedenia školy realizovať blokové vyučovanie v 1. - 9. 

ročníku prezenčnou formou (pričom pre žiakov, ktorí nenastúpili do školy bolo naďalej 

zabezpečované vzdelávanie dištančne), 

 zhromažďovať podklady k záverečnému hodnoteniu žiakov, 

 rešpektovať a dodržiavať všetky hygienické opatrenia súvisiace s prevenciou šírenia 

koronavírusu najmä po nástupe na prezenčnú formu výchovy a vzdelávania, 

 vykonať zmeny v obsahových a výkonových štandardoch školského vzdelávacieho 

programu ZŠ s MŠ Udiča v náväznosti na ŠVP pre školský rok 2020/2021. 

 

Záverečné hodnotenie žiakov: 

Pedagogickí zamestnanci školy sa na zasadnutí MO a následne na zasadnutí pedagogickej rady 

dňa 22.4.2020 uzniesli na záverečnom hodnotení žiaka na konci šk. roku 2019/ 2020: 

1. ročník 

 hodnotiť slovne - všetky predmety 

2. – 9. ročník 

 hodnotiť známkou - predmety hlavnej vzdelávacej oblasti (SJL, ANJ, MAT, 

INF, VLA, DEJ, GEG, OBN, PVO, PDA, BIO, FYZ, CHE) 

http://www.ucimenadialku.sk/
https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/odporucanie-statneho-pedagogickeho-ustavu-pocas-preruseneho-vyucovania-uzitocne-linky.html
https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/odporucanie-statneho-pedagogickeho-ustavu-pocas-preruseneho-vyucovania-uzitocne-linky.html
https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/odporucanie-statneho-pedagogickeho-ustavu-pocas-preruseneho-vyucovania-uzitocne-linky.html


 hodnotiť absolvoval/neabsolvoval - predmety komplementárnej vzdelávacej 

oblasti (ENV, NBV, PVO, THD, VYV, HUV, TSV, MAA, FUG, HRA, LIP, 

TOF, KAJ, NJD, FUG, TBZ, MDV, ENV, VSO, EIS). 

Záverečné hodnotenie práce žiaka známkou je výsledkom kombinácie hodnotenia žiaka do 

16.3.2020 a hodnotenia jeho práce počas dištančného vzdelávania s prihliadnutím na jeho 

individuálne schopnosti, osobnostný rast a podmienky na domácu prípravu. 

  



Záverečné zhodnotenie priebehu dištančného vzdelávania 

 

Celková úroveň dištančnej formy vyučovania bola výrazne ovplyvnená technickým 

zabezpečením potrebným pre prácu žiakov (rôzna kvalita IKT prostriedkov žiakov a najmä 

veľmi slabé internetové pripojenie v niektorých miestach obce Udiča, v jej častiach Uhry, 

Upohlav a v Prosnom), čo obmedzovalo možnosti online vyučovania, videovyučovania cez 

Skype, Zoom..., výber atraktívnych foriem, metód, prostriedkov vyučujúcich. Pri komunikácií so 

žiakmi prevažovala telefonická (napr. MESSENGER) a mailová komunikácia,), úlohy boli 

zadávané programom Alf, Bez kriedy, cez internetovú stránku školy. Ďalšou prekážkou bol 

problém koordinácie systémov domácej práce žiakov a učiteľov( najmä žiaci si spočiatku 

nevedeli prispôsobiť si režim svojho pracovného dňa novej situácii, na ktorú neboli zvyknutí). 

Tento problém sa nám však čoskoro podarilo eliminovať pravidelnými a operatívnymi 

konzultáciami tak so žiakmi, ich rodičmi ako aj medzi pedagógmi navzájom. Výrazným 

pozitívom bolo, že väčšine žiakov 2. stupňa elektronická komunikácia nerobila problémy, 

pretože ju vďaka našim vlastným predmetom Mediálna výchova a Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti dobre zvládli. 

Žiakom so ZZ na 1. stupni, najmä v 4. ročníku, sa intenzívne venovala asistentka učiteľa, 

pravidelne raz týždenne im posielala rôzne pracovné listy,  upravené podľa odporúčaní 

vyplývajúcich z ich konkrétnej diagnózy, ktorými precvičovala,  rozvíjala ich individuálne 

schopnosti, snažila sa o elimináciu ich hendikepov, príp. motivovala a podnecovala ich 

činorodosť a aktivitu (žiaci s nadaním a poruchami pozornosti a správania) a poskytovala tak aj 

rodičom dostatok rôznorodých materiálov pre konkrétne činnosti s dieťaťom. Výsledky práce 

žiaka následne vyhodnocovala a odkonzultovala s ním aj jeho rodičom. Na 2. stupni túto prácu 

vykonávali vyučujúci jednotlivých predmetov. 

Napriek tomu, že sme neboli pripravení na online vyučovanie, sme ako škola túto neočakávanú a 

náročnú situáciu zvládli veľmi dobre. Svedčia o tom výsledné portfóliá žiakov z jednotlivých 

predmetov, výsledok ankety žiakov a ich osobná analýza priebehu dištančného vzdelávania, na 

základe ktorej možno konštatovať: 

 žiaci pracovali podľa rozvrhov každý deň, 

 mali dostatok výučbových materiálov, ktoré boli primerane náročné, 

 na splnenie ternínovaných úloh mali dostatok času, 

 pri učení, projektoch, kreatívnych aktivitách najmä mladší žiaci využívali pomoc rodičov 

alebo starších súrodencov, 

 vyučujúci vždy operatívne reagovali na požiadavky a otázky žiakov a rodičov, 

 žiakom chýbal priamy kontakt s vyučujúcimi, nebáli sa ich kontaktovať a hocikedy 

požiadať o pomoc, 

 v práci žiakov obmedzovalo slabé pripojenie na internet a nedostatočné vybavenie ich 

domácnosti IKT. 

 

POZITÍVA dištančného vzdelávania: 

 v praxi sa overila kvalita školského vzdelávacieho programu, implementované vlastné 

predmety - mediálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti výrazným 

spôsobom uľahčili žiakom aj učiteľom dištančné vzdelávanie, 

 zdokonalenie učiteľov i žiakov v oblasti IKT; 

 veľmi dobrá spolupráca s väčšinou žiakov aj s rodičmi, 

 väčšina žiakov si pomerne rýchlo zvykla na nový spôsob vyučovania; 

 výborne zabezpečená stránka školy, vždy aktualizovaná, prehľadná s dostatkom 

informácií pre žiakov, rodičov aj pedagógov. 

 



NEGATÍVA dištančného vzdelávania: 

 uvedená forma vzdelávania bola náročná – najmä v 1.ročníku, dištančná forma 

vzdelávania je určená tým, ktorí vedia a dokážu sa učiť sami – žiaci 1.st. sa ešte sami učiť 

nevedia, ich výkony boli podmienené prácou s rodičmi alebo staršími súrodencami, u 

žiakov 2. stupňa často chýbala kontrola zo strany rodičov, 

 problémy s technickým zabezpečením online vyučovania – zvýšené náklady na 

zakúpenie notebokov a zrýchlenie internetového pripojenia z vlastných zdrojov učiteľov, 

využívanie vlastných mobilných dát, 

 veľa žiakov malo slabé zabezpečenie IKT technikou, nemalo možnosť pripojenia na 

internet a učitelia museli hľadať iné formy ako zabezpečiť ich vzdelávanie a následne aj 

hodnotenie, 

 zložitá komunikácia s niektorými rodičmi (často nezmyselné požiadavky rodičov, otázky, 

na ktoré mali odpoveď na internetovej stránke školy, neochota spolupracovať s učiteľom, 

neopodstatnená kritika učiteľovej práce i hodnotenia výsledkov detí…); 

 mnoho žiakov si nedokázalo urobiť efektívny časový rozvrh svojej práce – často sa 

stávalo, že termínované úlohy nedokončili včas, posielali ich po termíne, neskoro večer, 

pracovali celý deň, príp. s učiteľom sa snažili komunikovať aj do neskorej noci, 

 niektorí žiaci nepracovali podľa pokynov učiteľa, nedodržiavali termínované úlohy, 

odoslané práce boli vypracované povrchne, prípadne ich nevypracoval žiak, ale niekto 

iný, teda vypracované úlohy nezodpovedali úrovni vedomostí žiaka, 

 napriek vynaloženému úsiliu učiteľov bola práca časti žiakov povrchná, úroveň ich 

vedomostí po opätovnom nástupe do školy nezodpovedala prácam, ktoré prichádzali od 

nich z domu – v niektorých prípadoch bol rozdiel aj 2 stupňov, 

 upustenie od klasifikácie známkou malo negatívny vplyv na výkony žiakov, v niektorých 

prípadoch sa zhoršila kvalita ich práce a výstupov,  slovné hodnotenie prácu učiteľov 

zbytočne komplikovalo, hodnotenie nemohlo byť objektívne, 

 usmernenia z MŠVVaŠ SR prichádzali neskoro, boli nejednoznačné, rozporuplne 

prezentované najskôr v médiách, až potom s výrazným oneskorením oficiálne 

zverejnené, mätúce rodičov a pre praktickú prácu učiteľa nepostačujúce, najmä na 

začiatku sme ich museli sami vyhľadávať na rôznych portáloch. Všetky pravidlá, podľa 

ktorých sa o začiatku mimoriadnej situácie riadila DV v našej škole, sme vypracovali 

sami. Až následne, po postupnom zverejňovaní odporúčaní a manuálov z MŠVVaŠ SR, 

sme niektoré z nich čiastočne modifikovali. Na kvalitnú implementáciu odporúčaní 

a manuálov z MŠVVaŠ SR do konkrétnej praxe často zostalo málo času, boli sme nútení 

pracovať vo veľkom časovom strese, aby sme všetky usmernenia a pokyny stihli 

zodpovedne zaviesť a uplatňovať v praxi. 

 podľa učiteľov bol veľkou a „nelogickou“ chybou „dobrovoľný nástup do školy“ 

(spoliehať sa na komunikáciu s rodičmi, na samoštúdium, na motiváciu na diaľku, 

prípadne motiváciu zo strany rodičov bolo podľa nich naivné ), niektorí žiaci si zo školy 

urobili „holubník“, učitelia boli zaťažení prácou naviac – nutnosť zabezpečiť súčasne 

prezenčné aj dištančné vyučovanie, 

 učitelia takmer do začiatku nového školského roka nemali informácie o tom, ako bude v 

nasledujúcom vzdelávacom období upravený obsah predmetov, ktorý bol počas 

dištančného vzdelávania redukovaný, ,viacero učiteľov si myslí, že s učivom sa mohlo 

pokračovať ďalej a nemuselo sa „iba opakovať“, 

 viacero učiteľov zistilo, že má nepostačujúce zručnosti v oblasti tvorby videí, či 

využívania moderných technológií v oblasti online vzdelávania žiakov (napr. 

videokonferencie, používanie EduPage…). 

 

 

 



ODPORÚČANIA pre dištančné vzdelávanie v budúcnosti: 

 v spolupráci s MŠVVaŠ, zriaďovateľom zabezpečiť primerané technické vybavenie a 

podmienky pre učiteľov na prácu z domu; 

 vo vyučovaní všetkých predmetov viesť žiakov k samostatnosti v učení, 

 počas krízovej situácie vytvoriť v škole jednotný spôsob na komunikáciu učiteľov 

a žiakov, 

 v súlade so včas vydanými usmerneniami MŠVVaŠ SR vypracovať jednotný systém  

priebežného hodnotenia žiakov počas krízového režimu vyučovania, 

  zabezpečiť vzdelávanie pre učiteľov v programe EduPage (elektronická ŽK a triedna 

kniha) a v oblasti využívania niektorej z možných aplikácií (napr. Virtuálna knižnica –

CODiV, ZOOM). 

 

 

 

V Udiči 31. 8. 2020 

Vypracovala: PaedDr. Jana Beláková, riaditeľka školy 


