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Plán dištančného vzdelávania v školskom roku 2020/2021 

v prípade prerušenia prezenčného vyučovania 

 

Pri plánovaní počas školského roka 2020/2021 sledujeme usmernenia a ich aktualizácie 

zverejňované na webovom sídle MŠVVaŠ SR aj na Učíme na diaľku.  

V dôsledku pretrvávajúcej epidemiologickej situácie je možný prechod na dištančnú online 

formu vzdelávania v školskom roku 2020/21.  

O začiatku dištančného vzdelávania rozhodne riaditeľka školy a oznámi ho všetkým žiakom aj 

pedagogickým zamestnancom prostredníctvom webovej stránky resp. cez Bezkriedy, 

Možné varianty prerušenia vyučovania a prechodu na dištančné vzdelávanie (v zmysle semafora, 

rozhodnutie riaditeľky, zriaďovateľa, RÚVZ Nitra, MŠVVaŠ SR, Krízového štábu, Vlády SR): 

a. Vyučovania sa nezúčastňuje iba niekoľko žiakov triedy.  

Opatrenie: postupuje sa analogicky, ako keď je žiak krátkodobo chorý. 

b. Vyučovania sa nezúčastňuje celá trieda na dobu max. 5 pracovných dní, alebo prípad 

poskytnutia riaditeľského voľna.  

Opatrenie: jednorazové zadania, ktoré sa po návrate do školy vyhodnotia, online hodiny. 

c. Vyučovania sa zúčastňuje 1. stupeň, 2. stupeň, prípadne trieda v   

     stanovené/vybrané dni v týždni. 

Opatrenie: kombinácia prezenčného a dištančného vzdelávania.  

d. Vyučovania sa nezúčastňuje celá trieda viac ako 5 pracovných dní. 

Opatrenie: celkový prechod na dištančné vzdelávanie. 

 
Pri prechode na dištančné vzdelávanie je potrebné prioritne sa zamerať: 

A. Stanovenie jasných pravidiel 

B. Formy a metódy práce 

C. Hodnotenie - ako informácia, ktorá nám (žiakovi, učiteľovi a rodičovi) má ukázať, čo už žiak 

vie a na čo sa máme (spoločne žiak, učiteľ a rodič) sústrediť v budúcnosti 

D. Problémové oblasti a ich riešenie 

 

A. Stanovenie jasných pravidiel 

 
Na základe získaných skúseností po absolvovaní dištančného vzdelávania v šk.roku 2019/2020 

pristupujeme k nastaveniu určitých pravidiel. 

Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere 

zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu, a preto nastavujeme jednotné pravidlá pre všetkých. 

Žiaci a učitelia majú nárok na Office 365 Education bezplatne, vrátane aplikácií Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams a ďalších nástrojov na štúdium. 

 

Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní študovať zaslané  

materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení a podobne. Žiaci sú povinní 

rešpektovať etiketu emailovej komunikácie. 
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V prípade online vyučovacích hodín sú tieto hodiny pre žiaka povinné. Žiak na online hodinách 

pozorne počúva a aktívne pracuje. 

Svoju neprítomnosť musí on alebo jeho rodič (zákonný zástupca) ospravedlniť danému 

vyučujúcemu.  

 

Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, 

komunikovať, spolupracovať  s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť problémy 

spoločne. 

 

Žiaci aj učitelia  sú povinní každý deň kontrolovať svoju schránku na Bezkriedy a sledovať 

aktualizácie na webovej stránke školy. 

 

B. Formy a metódy práce 

 
Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s 

pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami: 

 formou elektronickej komunikácie žiakov: 

 prioritne prostredníctvom edukačného portálu Bezkriedy, EduPage, 

 prostredníctvom sociálnych sietí, 

 prostredníctvom e-mailovej komunikácie, Messenger, Skype, telefonickej komunikácie 

formou komunikácie doručením tlačených materiálov 

 prostredníctvom tlačených pracovných listov 

 

Učiteľ najskôr dohodne a overí možnosti spolupráce so žiakmi (napr. cez Bezkriedy, EduPage, 

Email, Messenger....), až potom ich začne realizovať. 

 

Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy (približne podľa platného rozvrhu 

hodín) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na 

preštudovanie/vypracovanie: 

 nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …), 

 úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …), 

 zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …), 

 projekty na samostatnú prácu. 

 
V období dištančného vzdelávania  sa obsah vzdelávania vymedzí na 2 vzdelávacie oblasti:  

 Hlavné vzdelávacie oblasti – vyučovacie predmety   

o I.stupeň :SJL, ANJ, MAT, INF, VLA, PVO, PDA 

o II.stupeň: SJL, ANJ, MAT, INF, BIO, CHEM, FYZ,  DEJ, GEG, OBN 

 Komplementárne (doplňujúce) vzdelávacie oblasti – vyučovacie predmety 

o  I.stupeň: ETV, NBV, TSV, HUV, VYV, PVC 

o  II.stupeň: ETV, NBV, TSV, HUV, VYV, THD, SEE, RGV 
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Rozdelenie a určovanie predmetov podľa uvedeného zohľadňuje možnosti organizácie dištančného 

vzdelávania v domácom prostredí. 

Hlavné vzdelávacie oblasti 

Časová dotácia predmetu Množstvo zadaného učiva na 

samoštúdium 

Termín zadania 

1 až 2 hodiny týždenne učivo a úlohy zadáva učiteľ len 

raz do týždňa 

učivo a úlohy zadáva učiteľ v 

prvý deň v týždni, kedy je v 

rozvrhu daný predmet 3 až 4 hodiny týždenne učivo a úlohy zadáva učiteľ 

dvakrát do týždňa 

5 a viac hodín týždenne učivo a úlohy zadáva učiteľ 

trikrát do týždňa 

 
Príklad: 

V VII.A je chémia v stredu a v piatok. Úlohu zadá učiteľ v stredu a žiaci ju vypracovanú odovzdajú 

najneskôr do budúcej stredy. Učiteľ zadáva učivo v rozsahu 1 vyučovacej hodiny. 

Matematika je v V.A každý deň v týždni. Úlohu zadá učiteľ v pondelok, v stredu a v piatok (nie viac). 

Učiteľ zadá učivo v rozsahu max. 3 hodín matematiky. 

 

Komplementárne vzdelávacie oblasti: 

 integrovať s využitím medzipredmetových vzťahov ako doplnkové, nepovinné aktivity pre 

žiakov (zadanie úloh spravidla na obdobie 2 týždňov) 

Zadávanie učiva a úloh: 

 Rozsah výučby sa stanovuje na základe indikatívnej týždennej záťaže žiakov počas 

dištančného vzdelávania. 

 

1.– 3. ročník 10 h/týždenne 

4. – 5. ročník 12 h/týždenne 

6. – 9. ročník 15 h/týždenne 

 

 Indikatívna záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňa všetky povinné 

vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou 

vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú zadávané či distribuované žiakom 

počas on-line vyučovania, telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme; čas, strávený 

samoštúdiom). 

 Do indikatívnej záťaže nie je započítaný čas, ktorý žiaci venujú aktivitám vymedzeným v 

rámci komplementárnych vzdelávacích oblastí. Komplementárne vzdelávacie aktivity sú 

plánované tak, aby pre žiakov neboli záťažou. 
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Úlohy posiela učiteľ v čase od 8:00 do 16:00 hod. a zároveň žiak odosiela úlohy alebo komunikuje 

s vyučujúcim v čase od 08:00 do 16:00 hod. 

Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej 

hodine. Učiteľ dodržuje požiadavku primeranosti. 

Ak chce učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas, ktorý je potrebný 

na jeho vypracovanie. 

Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas. 

 

C. Hodnotenie 

 
Hodnotenie bude prebiehať podľa Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

základných škôl a žiakov s mentálnym postihnutím (22/2011 a 19/2015 ) Jednotlivé  klasifikačné 

stupne by nemali byť len výsledkom sčítania bodov za správne a nesprávne odpovede, ale 

vyjadrením určitej kvality schopností žiaka.  

Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného zhodnotenia alebo 

jednoduchých vopred dohodnutých emotikonov. Pri hodnotení využívať  formulácie použité v 

metodických usmerneniach.  

Neplnenie úloh dištančného vzdelávania môže pre žiaka znamenať aj hodnotenie známkou 

nedostatočná, prípadne nepostúpenia do vyššieho ročníka. 

Predmety komplementárnych vzdelávacích  oblastí (TSV, ETV, NBV) nebudú v záverečnom 

hodnotení  za obdobie aj prezenčného vzdelávania počas mimoriadnej situácie súvisiacej s COVID 

19 klasifikované podľa príslušného stupňa, ale slovom absolvoval/neabsolvoval. 

Zvláštnu starostlivosť venuje žiakom so ŠVVP. 

Brať do úvahy individuálne i domáce podmienky žiaka počas dištančného vzdelávania, dostupnosť 

technických prostriedkov. 

 

D. Problémové oblasti a ich riešenie 

 

V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontaktovať svojho 

triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho.  

Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu. 

Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, je potrebné kontaktovať a zistiť príčinu. V prípade, 

že žiak nemá prístup k internetu, budú mu následne doručené pracovné listy v tlačenej podobe, 

ktoré bude musieť odovzdať v nariadenom termíne - týždňové odstupy. Je možné  využiť 

telefonický kontakt, resp. SMS, messenger aspoň pre zadanie úloh. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Mgr. Miriam Žigová 

                                                                                                                          riaditeľka  školy 


