
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu počas pandemic-
kého obdobia   

 
V školskom roku 2020/2021 sa uplatňujú diferencované pravidlá na zabezpečenie 

vyučovania počas pandemického obdobia. Pravidlá sú zhrnuté v „Manuáli pre základné školy 
a školské zariadenia“, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Prevádzka školy sa riadi aktualizovanými „Rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu“, ktoré nadväzujú na uznesenia vlády SR a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. 

 
1. Metódy a formy vyučovania  

- elektronická komunikácia s rodičmi a žiakmi: posielanie oznamov, učebných materiálov, 

domácich úloh, pracovných listov a pod. cez portál www.zborovna.sk žiakom a rodičom na 

portál www.bezkriedy.sk, resp. cez iné portály (Facebook, Messenger, ...) 

- online videohodiny (ZOOM, Messenger, Skype, wiber...) 

- telefonický kontakt – podľa potreby (napr. riešenie technických problémov pri prihlasovaní, 

ospravedlnenia dôvodov neúčasti na online hodinách, príp. iné otázky a dotazy) 

 
2. Časový rozvrh práce: 

- priebeh dištančného vzdelávania podľa upraveného rozvrhu, rešpektujúc stanovenú 

indikatívnu záťaž žiakov (zahŕňa čas strávený pri online hodinách, čas potrebný na 

vypracovanie zadaných úloh a čas strávený samoštúdiom) – je možné redukovať učivo 

podľa upravených vzdelávacích štandardov, ktoré tvoria prílohy „Dodatku č. 7 a 8 

k štátnemu vzdelávaciemu programu“ s platnosťou od 01.09.2020 

- v rozvrhu hodín vyznačené zvlášť online hodiny a zvlášť predmety, na ktoré dostanú žiaci 

materiál (poznámky, pracovný list a pod.), ktorý v danom čase môžu vypracovať 

- posielanie materiálov učiteľmi na samostatnú prácu žiakov: v dopoludňajších hodinách 

(07:00-11:00h) 

- oprava a hodnotenie domácich úloh, spätná väzba od žiakov, evidencia a hodnotenie ich 

práce, tvorba materiálov na vyučovanie, príprava na onlinehodiny, kontakty so žiakmi resp. 

s rodičmi, iná práca (administrácia školskej stránky a stránky na facebooku, sledovanie 

informácií o súčasnej situácii v médiách a na internete, činnosť súvisiaca s výchovným 

poradenstvom, ...) – priebežne počas dňa 

- online hodiny: 08:00-12:50h, 1hod. = 40min. 

- online porady pedagogických zamestnancov: priebežne podľa potreby  

 

3. Spôsob hodnotenia  

- hodnotenie žiakov sa riadi „Usmernením k priebežnému hodnoteniu a celkovému 

prospechu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie 

a núdzového stavu vyhlásenom v súvislosti s ochorením COVID-19“ 

- záverečné hodnotenie: v 1. roč. -  slovné hodnotenie, v 2. – 9. roč. sa môže realizovať buď 

klasifikáciou, alebo formou slovného hodnotenia, alebo kombináciou klasifikácie a slovného 

hodnotenia, resp. niektoré predmety je možné nehodnotiť, uvedie sa „absolvoval“ / 

“neabsolvoval“ 

- priebežné hodnotenie: konštruktívna spätná väzba – má mať motivačný charakter, má 

pomôcť pomenovať žiakom chyby a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní 

- pri priebežnom hodnotení sa prihliada na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na 

domácu prípravu počas dištančného vzdelávania 

 

Aktuálne usmernenia, rozhodnutia, uznesenia, pokyny, nariadenia, odporúčania, vyhlášky, 

metodické usmernenia k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu sú 

zverejňované na portáloch www.ucimenadialku.sk, www.minedu.sk, www.statpedu.sk . 

http://www.zborovna.sk/
http://www.bezkriedy.sk/
http://www.ucimenadialku.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/

