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Prerušenie prezenčnej formy a zabezpečenie dištančnej formy vyučovania 

v období od 30. marca 2020 do odvolania 
 
 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a 
zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného 
hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného 
ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 
2020 do 27. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v 
období od 30. marca 2020 do odvolania. Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť 
zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto 
obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na 
predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností 
samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami 
školy. 

 
V nadväznosti na uvedené rozhodnutie MŠVVaŠ pokračujeme v dištančnej forme 

vzdelávania až do odvolania, a preto učitelia aj naďalej zabezpečia samoštúdium žiakov – učiteľom  
riadené učenie sa žiakov dištančnou formou výučby s využitím predovšetkým systému Edupage, 
Microsoft Teams (budú samostatné pokyny), elektronickej pošty, príp. iných dostupných spôsobov 
vo všetkých predmetoch podľa ŠkVP a v rámci toho: 

a) prispôsobenie časovej dotácie jednotlivým témam vzhľadom na ich význam, dôležitosť vo 
vzťahu k cieľovým požiadavkám na maturitnú skúšku a tiež vzhľadom na možnosť vyučovať 
dištančne, pričom rozsah bude zodpovedať týždennému počtu hodín v jednotlivých 
predmetoch a realizácia bude spravidla v čase vyučovacej hodiny podľa rozvrhu vrátane 
zadania domácej úlohy cez EduPage, 

b) prípravu študijných materiálov vhodných na samoštúdium žiakov, prípravu kontrolných zadaní 
na overenie výsledkov samoštúdia a uvedenie spôsobu ich hodnotenia, priebežný elektronický 
kontakt so žiakmi, odosielanie a prijímanie materiálov s uvádzaním termínov pre žiakov, príp. 
konzultovanie nejasností, priebežné overovanie výsledkov samoštúdia, priebežné 
vyhodnotenie týchto kontrolných zadaní a realizovanie spätnej väzby žiakom, 

c) minimálne raz za dva týždne hodnotenie práce žiakov v každom predmete tak, aby bolo 
možné klasifikovať žiakov na konci školského roka, pričom pre výstižnú spätnú väzbu žiakom 
možno využívať aj iné formy hodnotenia  – percentami, slovne a pod.  

d) využívanie samoštúdia aj na rozvoj kritického myslenia a vyšších kognitívnych funkcií žiakov, 
zameranie sa nielen na vedomosti a pochopenie, ale aj aplikáciu, analýzu, syntézu, 
hodnotenie. 
 
Zhrnutie na základe zhodnotenia prvých dvoch týždňov dištančnej formy vyučovania na 

základe spätnej väzby od žiakov, rodičov a učiteľov:  
 všetci sme sa veľa naučili a objavili sme zaujímavé a zatiaľ málo využívané možnosti „učenia 

na diaľku“, 
 „učenie na diaľku“ je náročné pre všetkých , ale veríme, že to spoločne zvládneme, 
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 uvedomujeme si, že nemôžeme odučiť všetko, čo sme si naplánovali, a preto plány 
aktualizujeme a minimalizujeme,  

 niektorí žiaci a rodičia považujú dištančné vyučovanie iba za domáce úlohy žiakom, ale je to 
vyučovanie inou formou, ktoré v klasickej podobe v škole (okrem domácej prípravy) 
predstavuje priemerne 6 hodín denne,  

 v EduPage vidíme, kedy si žiak pozrel úlohu, kedy ju odovzdal, je to efektívne a prehľadné aj 
pri vyhodnocovaní testov,  

 hlavne starší žiaci posielajú vypracovanie úloh vo večerných/nočných hodinách, z čoho rodič 
môže usúdiť, že tých úloh je neprimerane veľa, a preto odporúčame spoločne zefektívniť 
„režim dňa“,  

 písanie testov nemá objektívnu výpovednú hodnotu, lebo niektorí žiaci si nekorektne 
navzájom pomáhajú, napriek tomu v nich budeme pokračovať,  

 v prípade, že sa žiak zo zdravotných, osobných, rodinných alebo akýchkoľvek iných vážnych 
dôvodov nemôže zúčastňovať na vyučovaní, plniť úlohy zadávané učiteľom, resp. nemá 
dostatočné technické vybavenie na pripojenie do MS Teams atď., bude o tom informovať 
triedneho učiteľa a následne učiteľ zabezpečí alternatívnu formu, 

 v prípade, že má žiak alebo rodič žiaka akékoľvek otázky, čo najskôr využije akúkoľvek formu 
komunikácie s triednym učiteľom, príp. s vedením školy,  

 SME TU PRE VÁS  
 

Prosím žiakov, rodičov a učiteľov, aby naďalej sledovali systém EduPage, webové sídlo školy, 
facebook školy kvôli aktuálnym oznamom, úlohám a správam.  

 
Učitelia školy sú k dispozícii v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 prostredníctvom EduPage, 

mailov, príp. telefonicky.  
 
Úradné hodiny sú v dňoch pondelok, streda a piatok v čase od 9.00 do 11.00. V záujme 

ochrany zdravia je vstup do budovy školy umožnený iba s použitím ochranného rúška a rukavíc. 
Zároveň žiadam o maximálne uprednostnenie komunikácie mailom, resp. telefonicky.  

 
Všetkým prajem, aby sme v plnom zdraví a pohode spoločne zvládli túto mimoriadnu 

situáciu, napredovali v učení a úspešne ukončili školský rok 30. júna 2020. 
 
 
 

Snina 30.3.2020 RNDr. Iveta Lazorová, riaditeľka školy 
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