
ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec 

Lučenec 12.1.2021 

Usmernenie riaditeľky školy k obsahu a organizácii výchovno – 

vzdelávacieho procesu počas dištančného vzdelávania 

Uvedené usmernenie vychádza z aktuálne platných usmernení MŠVVaŠ SR a ŠPÚ – Metodické usmernenie k obsahu 

a organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu v ZŠ a v ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 

potrebami platné od 11.1.2021 (nahrádza Metodické usmernenia k obsahu a organizácii výchovno – vzdelávacieho 

procesu v ZŠ a v ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami platné od 26.10.2020) 

Usmernenie vychádza aj z Rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 

1. ZŠ zabezpečuje rôzne formy vzdelávania – prezenčného, dištančného a ich kombinácie, ktoré závisia aj od 

konkrétnych podmienok školy: veľkosti, organizačnej štruktúry, počtu žiakov, priestorových možností, 

kvalifikačnej štruktúry a počtu PZ, ako aj od aktuálnej epidemiologickej situácie v škole. 

2. Úlohou školy je: 

a. Zabezpečiť kvalifikovanú výučbu v prezenčnom vzdelávaní žiakov 1. stupňa 

b. Zabezpečiť dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov 2. stupňa a pre žiakov z tried 1. stupňa s nariadeným 

karanténnym opatrením podľa upraveného rozvrhu v hlavných predmetoch a s rešpektovaním indikatívnej 

záťaže 

c. Zabezpečiť podporu pre žiakov bez prístupu k digitálnym technológiám a distribúciu zadaní 

d. Zabezpečiť individualizovanú podporu pre žiakov so ŠVVP 

e. Zabezpečuje starostlivosť o žiakov 2. stupňa na dištančnej výučbe po nástupe žiakov 2. stupňa 

s povinnosťou testovania 

f. Zabezpečuje výchovno – vyučovací proces pre žiakov rodičov z kritickej infraštruktúry 

 

1. Prezenčné vzdelávanie žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ 

a. V triedach, v ktorých nie sú identifikované pozitívne prípady medzi žiakmi a učiteľmi a nebolo nariadené 

karanténne opatrenie zo strany RÚVZ, sa výučba realizuje prezenčne. 

b. Vyučovací proces má 4. – 5. hodín a v činnosti je ŠKD od 7.30 do 17.00 hod.  

c. Nevytvárajú sa skupiny v rámci delených hodín. 

d. Výučba sa realizuje  podľa iŠkVP s úpravami vyplývajúcimi z Manuálu pre základné školy a školské zariadenia – 

tj. TSV sa za priaznivých podmienok realizuje v extérieri, hudobná výchova sa vyučuje bez napĺňania cieľov 

v oblasti hlasových činností a pod.  

e. V prípade vyučovacích hodín, ktoré zabezpečujú iní ako TU na I. stupni sa postupuje ako v prípade odborného 

zastupovania – tj spracovaním a poskytnutím učebných materiálov alebo prípravy na vyučovanie učiteľom 

konkrétneho vyučovacieho predmetu.  

f. Odporúča sa zachovávať všetky didaktické princípy a zásady: 

- Nepreťažovať žiakov 1. ročníka ZŠ neprimeraným tempom pri nacvičovaní písmen v písaní a preberaní 

písmen v šlabikári a zachovávať didaktické zásady nácviku čítania a písania 

- Nepreťažovať žiakov 1. – 4. ročníka neprimeraným tempom a objemom preberaného učiva v snahe o 

„dobehnutie“ alebo „nadbehnutie“ učiva 

- Nepreťažovať žiakov neprimeraným objemom písomného alebo ústneho preskúšavania 

- Venovať priestor vysvetleniu a fixácii preberaného učiva vrátane kontroly domácich úloh, najmä ak 

vychádzajú z učiva, ktoré bolo predmetom výučby v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania v školskom 

roku 2019/2020 

- Upraviť tematické výchovno – vzdelávacie plány tak, aby rátali s možnosťou dištančného vzdelávania 

v školskom roku 2020/21, pričom je potrebné brať do úvahy, že pre žiakov 1. – 4. ročníka je online 

vzdelávanie náročné na osvojovanie nového učiva a rodičia nie sú kvalifikovanou náhradou učiteľa pri 

osvojovaní učiva. 



- Zabezpečiť počas vyučovania oddych formou voľnej hry počas prestávok medzi hodinami, prípadne 

pohybom vonku v areáli školy, pokiaľ to klimatické podmienky umožňujú.  

 

2. Príprava na možný prechod na dištančné vzdelávanie  

1. Platforma, ktorú žiaci, PZ a OZ využívajú je Microsoft Teams 

PZ Mgr. Vavríková, Mgr. Matúšková, Mgr. Tuhárska a Mgr. Kleja v spolupráci so správcom IT siete M. 

Mészárošom ako pracovná skupina prešli online školením, overovali portál s vybranou skupinou žiakov, v dňoch 

27.-29.10. odvzdelávali PZ a OZ a PZ testovali portál 29.10.2020 portál vo svojich skupinách 

2. Mapovanie vzdelávacích potrieb: 

a. ZŠ prezistila technické možnosti žiakov, ktorí nemajú vytvorené podmienky na dištančné vzdelávanie a je pri 

povolení ÚVZ SR schopná poskytovať týmto žiakom prezenčné vzdelávanie. Od 26.10.2020 zatiaľ táto 

možnosť nie je aktuálna.  

b. Úroveň vedomostí mapovala ZŠ prostredníctvom MZ a PK 

c. Zabezpečenie starostlivosti o žiakov so ŠVVP prostredníctvom tvorby pracovných listov AU, doručovaním cez 

komunitné centrá alebo prostredníctvom vyzdvihnutia zákonnými zástupcami 

d. Príprava rozvrhov hodín 

e. Podporné odborné materiály pre PZ a OZ (Kontrolný list pre riaditeľov škôl pri prechode na dištančné 

vzdelávanie, Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie – D. Bieleszová, Ako pomôcť žiakom plánovať svoju prácu 

počas pandémie) 

f. Škola sa v stanovení prezenčnej a dištančnej formy výučby riadi usmerneniami ÚVZ SR. Ministerstva 

zdravotníctva SR, MŠVVaŠ SR, zriaďovateľom.  

g. V prípade, ak podiel žiakov na II. stupňa, ktorí absolvovali testovanie + 1 zákonný zástupca bude v rozsahu 

60% - 100%, bude sa realizovať prezenčná výučba + konzultácie pre žiakov na dištančnom vzdelávní. Ak bude 

podiel 30% - 60% bude sa realizovať kombinovaná výučba a menej ako 30% realizuje sa dištančná forma 

výučby. Rozhodnutie o forme vzdelávania je v kompetencii riaditeľa školy.  

 

3. Obsah vzdelávania 

a. V rámci dištančného vzdelávania sa vyučujú predmety, ktoré patria medzi hlavné vzdelávacie oblasti: Jazyk 

a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť, Človek a príroda 

b. V rámci dištančného vzdelávania sa nevyučujú predmety, ktoré patria medzi komplementárne predmety 

a obsah môže byť integrovaný do obsahu hlavných vzdelávacích oblasti. Komplementárne vzdelávacie oblasti 

sú: Človek a hodnoty, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb 

c. Rozdelenie predmetov nevypovedá o ich hodnote.  

 

4. Práca s učivom: 

a. Pri nevyhnutnej redukcii obsahu vzdelávania po prechode na dištančné vzdelávanie sa v hlavných vzdelávacích 

oblastiach odporúča postupovať podľa upravených cieľov a obsahu vzdelávacích oblasti a vyučovacích 

predmetov – Príloha č. 2 Dodatok č. 8 k štátnym vzdelávacím programom pre ZŠ – je to podporný metodický 

materiál, ktorý koncipuje jadro cieľov a obsah vzdelávacích oblastí  

b. Upravené rozvrhy vyžadujú aj redukciu učiva v TVVP! 

 

5. Rozvrh hodín I. stupeň: 

a. V rámci jedného dňa sa odporúča kombinovať dve hlavné vzdelávacie oblasti, pričom vzdelávacia oblasť Jazyk 

a komunikácia, resp. aktivity na čítanie s porozumením by mali byť zastúpené každodenne. 

b. Rozsah výučby rešpektuje indikatívnu týždennú záťaž počas dištančného vzdelávania 

c. Indikatívna záťaž zahŕňa: všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas strávený online výučbou, resp. inou 

formou, čas potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané alebo distribuované počas online vyučovania, 

telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme, čas strávený samoštúdiom) 

d. ŠPÚ stanovuje rozpätie hodín: 

1.-3. ročník – max. 10 hodín/týždenne 

4. ročník – max. 12 hodín/týždenne 

 



6. Rozvrh hodín II. stupeň:  

a. Rozsah výučby rešpektuje indikatívnu týždennú záťaž počas dištančného vzdelávania 

b. Indikatívna záťaž zahŕňa: všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas strávený online výučbou, resp. inou 

formou, čas potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané alebo distribuované počas online vyučovania, 

telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme, čas strávený samoštúdiom) 

c. Na II. stupni sa dištančne nevyučujú predmety: TSV, ŠPH, ETV, NBK, NBE, INF, HUV, VYV, THD 

d. Rozvrh hodín končí max. 5. hodinou 

e. Rozvrh hodín: striedanie párneho a nepárneho týždňa – podľa rozvrhov jednotlivých tried 

5. ročník: max. 10 hodín/týždeň 

6.ročník: max. 11 hodín/týždeň 

7.ročník: max. 12 hodín/týždeň 

8.ročník: max. 13 hodín/týždeň 

9.ročník: max. 14. hodín/týždeň 

f. Rozvrh hodín sprostredkováva žiakom a zákonným zástupcom triedny učiteľ 

 

7. Triedny učiteľ: 

a. Oboznámi zákonných zástupcov s online platformou, cez ktorú budú realizované online hodiny 

b. V spolupráci so zákonnými zástupcami dohodne pre žiakov bez prístupu k vzdelávaniu pomocou digitálnych 

technológií systém preberania a odovzdávania zadaní žiakov, systém telefonickej konzultácie so žiakom 

c. Oboznámi žiakov a zákonných zástupcov s rozvrhom hodín 

d. Spolupracuje s AU, odbornými zamestnancami a vedením školy 

e. Zabezpečí pre žiakov, ktorí nemajú podmienky na online hodín, sumarizáciu pracovný listov a zadaní a to 1x 

týždenne, zákonný zástupca zabezpečí prevzatie zo sekretariátu školy a doručí pracovné listy na sekretariát 

školy 

f. Počas dištančného vzdelávania realizuje triedny učiteľ minimálne 1x za dva týždne online triednickú hodinu. Jej 

obsah zapíše do ETK.  

g. Počas dištančného vzdelávania zameriava TU v spolupráci so sociálnym pedagógom pozornosť na otázky 

prevencie a riešenie vzniknutých problémov. Sociálny pedagóg poskytuje online poradenstvo žiakovi, rodičovi, 

zúčastňuje sa na triednických hodinách.  

h. Triedni učitelia sa vo svojej činnosti zamerajú na procesy ako: režim dňa, organizácia dňa počas dištančného 

vzdelávania, procesy adaptácie na školské prostredie pred nástupom na prezenčnú výučbu a iné oblasti. 

 

8. Inkluzívny tím - AU, odborní zamestnanci: 

a. Pri prezenčnej časti vyučujú žiakov so ŠVVP podľa rozvrhu a rozdelenia žiakov 

b. Pre žiakov na dištančnom vzdelávaní pripravujú zjednodušené pracovné listy, opravujú ich a doručujú 

príslušnému vyučujúcemu, realizujú online konzultácie so žiakmi so ŠVVP 

c. Spolupracujú s komunitnými centrami, centrami pre deti a rodinu a doručujú a vyzdvihujú pracovné listy 

z komunitných centier 

d. Sociálny pedagóg telefonicky kontaktuje zákonných zástupcov žiakov, ktorí majú podmienky ale nezúčastňujú 

sa online vzdelávania 

e. Odborní zamestnanci zverejnia na webovej stránke čas na online konzultácie, telefonické konzultácie; Túto 

informáciu zašlú rodičom aj prostredníctvom Edupage.  

f. Hodnotenie žiakov so ŠVVP sa vykonáva na základe pravidiel, nastavených školským poradenským zariadením.  

 

9. Zásady hodnotenia žiakov v dištančnom vzdelávaní 

a. Počas dištančného vzdelávania sa vychádza zo základných princípov: 

- 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 

b. Priebežné hodnotenie počas dištančného vzdelávania: 

- má mať podobu konštruktívnej spätnej väzby žiakom počas učenia sa 



- má mať motivačný charakter 

- má pomenovať chyby a navrhnúť postupy pri ich odstraňovaní 

- má byť čo najviac individualizované 

- má zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 

disponovanosť 

c. Pri priebežnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na 

domácu prípravu počas dištančného vzdelávania 

 

10. Získavanie podkladov na hodnotenie 

a. Podklady na hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov žiaka počas dištančného vzdelávania získava učiteľ: 

- Z komplexných zadaní (referáty, denníky, projekty) 

- Analýzou prác tvoriacich súbor žiackych produktov (napr. pracovné listy, vypracované online zadania 

a úlohy, projekty realizované v domácom prostredí) 

- Sebahodnotením žiaka a vrstovníckym hodnotením 

- Konzultáciami s AU, odbornými zamestnancami, lekármi, poradňami (najmä ak sa jedná o žiaka s trvalejšími 

psychickými zdravotnými ťažkosťami a poruchami) 

- Rozhovormi so zákonnými zástupcami žiakov 

- Aktivitou na online hodinách 

b. Neodporúča sa získavať podklady na hodnotenie formou rôznych druhov skúšok (písomných, ústnych) vzhľadom 

na rozdielnosť podmienok na domácu prípravu žiakov. 

c. Ak dištančné vzdelávanie trvá dlhšie ako 1 mesiac, písomné a ústne skúšanie sa nerealizuje najmenej 2 týždne 

po obnovení vyučovania v školách 

 

11. Hodnotenie a klasifikácia 

11.1. Termíny 

a. 1. polrok 2020/21 končí 31. januára 2021. 

b. Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce 

pre klasifikáciu (napr. ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné vykonať 

komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31.3.2021 vyskúšať 

a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia 1. polroka 2020/21 a 31. 3. 2021 vydať žiakovi 

výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie a správania za 1. polrok. 

 

11.2. Hodnotenie a klasifikácie predmetov: 

a. Hodnotenie žiakov 1. ročníka – prezenčná výučba a kombinovaná výučba 
V čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu sa žiaci 1. ročníka hodnotia v priebežnom aj záverečnom 

hodnotení slovne – absolvoval  

b. Hodnotenie žiakov 2. - 4. ročníka – prezenčná a kombinovaná výučba 
Predmety v 2. - 4. ročníku sa klasifikujú, slovne – absolvoval – sa hodnotia predmety: NBK, NBE, ETV, TSV, 

HUV 
c. Hodnotenie žiakov 2. stupňa: kombinácia prezenčné a dištančné vzdelávanie 

Klasifikácia predmetov - hodnotenie známou – predmety: MAT, SJL, Matematický seminár v 9. ročníku, ANJ, 

Konverzácia v ANJ, NEJ, RUJ, GEG, DEJ, FYZ, BIO, CHE, OBN 
Hodnotenie slovne – absolvoval - predmety: NBE, NBK, VYV, TSV, ŠPP, ŠPH, HUV, THD, INF 

 

11.3. Koncoročná klasifikácia bude zahŕňať: 

a. Známky, ktoré žiak získal v 1. polroku do doby prerušenia vyučovania a domáca príprava; 

b. Aktivity v rámci dištančného vzdelávania  

známka 1 -  ak žiak vypracuje aspoň 85% zadaných úloh,  

známka 2 - ak žiak vypracuje aspoň 75 % zadaných úloh, 

známka 3 - ak žiak vypracuje aspoň 50 % zadaných úloh, 

známka 4 - ak žiak vypracuje menej ako 50% zadaných úloh, 



c. Do výslednej známky sa započítavajú: 

- Zodpovedný prístup k plneniu úloh 
- Kvalita vypracovania úlohy 
- Snaha, záujem, chuť spolupracovať, zapájanie sa do aktivít, komunikácia s vyučujúcim 
- Dodržiavanie termínov 
- Účasť na online vzdelávaní, online konzultáciách 
- Zlepšenie prístupu, spolupráce, osobný posun 
- Vypracovanie dobrovoľných úloh 
- Sebahodnotenie žiaka 

Tieto kritéria môžu u žiaka zlepšiť známku o 1 stupeň 
 

11.4. Výslednú známku odkomunikuje príslušný vyučujúci s každým žiakom, uvedie dôvody výslednej 

známky. Každý vyučujúci má k dispozícii portfólio hodnotenia žiakov, ktoré tvorí komunikácia, 

spolupráca, vypracované úlohy, priebežné hodnotenie žiaka, účasť na online hodinách a pod.  

 

11.5. V záverečnej klasifikácii a hodnotení predmetov dodržiava pedagóg individuálny prístup, 

reflektuje technické možnosti žiaka, rešpektuje individuálne podmienky rodiny počas dištančného 

vzdelávania;  

 

12. HODNOTENIE SPRÁVANIA 

a. Výchovné opatrenia budú udelené podľa školského poriadku. Týkajú sa obdobia v 1. polroka do doby prerušenia 

vyučovania (týka sa riešených výchovných problémov, vrátane neospravedlnených hodín).  

b. V hodnotení správania sa základná škola zameria na udelenie pochvál triednym učiteľom a riaditeľom školy – 

na pozitívnu stránku našich žiakov, ich prístup, dosiahnuté výsledky a pod. v súlade so školským poriadkom.  

c. Hodnotenie správania sa bude špecifikovať, keďže nateraz nie je ešte usmernenie MŠVVaŠ SR 

 

13. Dochádzka: 

a. Účasť žiakov na online hodinách je povinná. Budeme sledovať dochádzku, zároveň budeme rešpektovať 

individuálne otázky ako napríklad žiakov, ktorí nemajú vytvorené podmienky na online vyučovanie, 

chorobnosť, iné vážne skutočnosti.  

b. Individuálne sa pristupuje k žiakom, ktorí nemajú vytvorené podmienky – zoznam žiakov majú  PZ a OZ. 

c. Vyučujúci eviduje dochádzku v ETK.  

 

14. Hodnotiaca pedagogická rada a klasifikačná rada 

- Prezenčná alebo dištančná forma 

- Na hodnotiacej pdg. Rade/klasifikačnej rade bude prejednané záverečné hodnotenie a klasifikácia 

- MZ a PK prejednajú návrh Hodnotenie a klasifikácia žiakov od 11.1.2021 

- Uvedené usmernenie bude prerokované na Klasifikačnej rade.  

 

15. Iné: 

- Priebežné hodnotenie zatiaľ nebude jednotne zadefinované. Sú zadefinované okruhy, ktoré je možné hodnotiť 

a každý PZ resp. PK/MZ vie, čo v danom  

- V prípade, ak je PZ na PN, zapisuje do ETK „Dištančná výučba sa nerealizovala z dôvodu PN.“ 

- Pre realizáciu dištančného vzdelávania si môžu PZ a OZ zo školy vypožičať techniku, napr. slúchadlá a pod.  

Uvedené usmernenie je možné upravovať  podľa aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR a ŠPÚ. 

 

V Lučenci, 12.1.2021 

Usmernenie bolo prerokované na zasadnutia MZ a PK v týždni od 18.1.-22.1.2021 a prerokované na Klasifikačnej rade 

25. 1. 2021 



 

Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 


