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Príloha č.1 k SPRÁVE O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI   za šk. rok 2020/2021  

 

 

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 

POČAS DIŠTANČNÉHO VYUČOVANIA 
 

 

 

 

 

Organizácia Základná škola  

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 35991364 

Obec a PSČ    985 26 Málinec 

Ulica a číslo Hlavná ulica 86/29 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán  Mgr. Ľuboslav Jablonský , riaditeľ ZŠ 

 

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie je sumárom VZ činnosti školy počas 

dištančného vyučovania a udalostí, ktoré ovplyvnili normálny chod školy počas obdobia pandémie COVID-19 

v šk. roku 2020/2021. a je súčasťou Správe o VZ činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 

2020/2021. 

 

V Málinci, 02.09.2021 

 

   

 

   

 

 

         -------------------------------------------- 

              riaditeľ ZŠ 
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26.8.2020 Usmernenie riaditeľa školy ohľadom prevádzky školy od 1. septembra 2020 – 

v osobitnom spise „Vyučovanie od 1.9.2020“ 

- obsahuje pokyny a organizačné záležitosti v súvislosti s prevádzkou školy počas 

pandémie COVID-19 

- vychádza z manuálu vydaného ministerstvom školstva a z rozhodnutí ministra 

súvisiacimi s obmedzeniami prevádzky škôl 

- počas šk. roka bol podľa potreby aktualizovaný (18.10., 3.5.) 

27.10.2020 Žiaci 2. stupňa prešli na dištančné vyučovanie. Informácie o dištančnom vyučovaní boli 

dostupné na webovej stránke školy (osobitná podstránka „Vyučovanie z domu“) + 

podľa potreby promptne aktualizované. Ako informačné kanály slúžili aj FCB profil 

školy a miestny obecný rozhlas.  

Na stránke boli zverejnené najmä:  

- špeciálny rozvrh hodín dištančného vyučovania (niekoľkokrát aktualizovaný),  

- pokyny pre vyučovanie z domu (aktualizované 8.2.2021), 

- kontakty na vyučujúcich, 

- usmernenie riaditeľa školy k dištančnému vyučovaniu  (podrobnosti – pravidlá 

fungovania dištančného vyučovania, spôsob hodnotenia a kasifikácie..), 

- zoznam „IT znevýhodnených žiakov“ vyučujúcich sa prostredníctvom pracovných 

listov. 

 

Hlavným komunikačným vyučovacím prostriedkom bol portál „bezkriedy.sk“ a online 

vyučovacím prostriedkom systém „Cisco Webex Meetings“.  

 

Všetky dokumenty sú súčasťou spisu „Vyučovanie od 1.9.2020“. Špeciálne rozvrhy 

hodín sú súčasťou spisu „Rozvrhy, harmonogramy, dozory“. 
 

23.11.2020 Otvorenie dvoch vyučovacích skupín 5+1 pre žiakov zo SZP.  

1. skupina = 5.+6. ročník 

2. skupina = 7. + 8. ročník 

 

Žiaci boli vybraní a rozdelení do skupín po predchádzajúcom prieskume záujmu 

rodičov. Personálno-organizačné podmienky školy umožňovali otvoriť dve skupiny 

žiakov, ktorí sa vyučovali prezenčne. 

 

Všetky dokumenty súvisiace s vyučovaním  v skupinách sú súčasťou spisu 

„Vyučovanie od 1.9.2020“. 

11.1.2021 Prieskum záujmu o celodenné ŠKD – neotvorené pre nezáujem. Na dištančný spôsob 

vzdelávania prešli aj žiaci 1. stupňa ZŠ a skupiny 5+1. 

25.1.2021 Polročná hodnotiaca pedagogická rada konaná online prostredníctvom systému Cisco 

Webex Meetings. Posunutie termínu klasifikácie na 2. stupni na 31.3.2021. 

8.2.2021 Žiaci 1. stupňa a špeciálnej triedy prechádzajú na prezenčný spôsob vyučovania.  
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Informácia o zmene spôsobu dišt. vyučovania na 1. stupni: žiakom, ktorí si zvolia dišt. 

vyučovanie zabezpečí prebratie učiva rodič – tak ako keď sú chorí (v zmysle 

usmernenia MŠ). 

 

Sprísnenie pravidiel prihlasovania sa žiakov na hodiny pri online vyučovaní a evidencia 

neospravedlnených hodín (2. stupeň nepripájanie sa žiakov, odpájanie sa z hodiny) – 

aktualizácia pokynov pre vyučovanie z domu. 

1.3.2021 Vyučovanie v skupinách 5+1 na základe predchádzajúceho prieskumu. 

25.3.2021 Polročná hodnotiaca pedagogická rada pre uzavretie hodnotenia a klasifikácie za 1. 

polrok šk. roka pre 2. stupeň. 

31.3.2021 Vydanie výpisov známok za 1. polrok pre 2. stupeň v exteriéri školy. 

9.4.2021 Aktualizácia „pokynov pre vyučovanie z domu“ a „Usmernenia ohľadom výchovno-

vzdelávacieho procesu v období dištančného vyučovania žiakov druhého stupňa“ – 

zjednotenie kritérií hodnotenia a klasifikácie počas online vyučovania. 

16.4.2021 Vytvorenie „Plánu adaptácie žiakov 2. stupňa“. Vytvorenie podstránky školy – „Návrat 

do škôl“. 

19.4.2021 Prezenčné vyučovanie pre končiace ročníky 2. stupňa – 8. a 9. ročník. Prvé dva týždne 

adaptácia žiakov so špeciálnym režimom vyučovania.  

  

1.5. 2021 Realizácia projektu „Spolu múdrejší“ – prezenčné doučovanie žiakov v 5-členných 

skupinách v mesiacoch máj a jún. 

3.5.2021 Aktualizácia „Usmernenie riaditeľa školy ohľadom prevádzky školy od 1. septembra 

2020“ (podmienky vtupu do školy,  nosenie ochranných prostriedkov, vyučovanie 

TSV...) 

10.5. 2021 Prezenčné vyučovanie aj pre ročníky 2. stupňa – 5. - 7. ročník. Prvé dva týždne 

adaptácia žiakov so špeciálnym režimom vyučovania.  

 

21.5.2021 Vyučovanie podľa normálneho rozvrhu hodín vo všetkých ročníkoch. 
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Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ, Hlavná 86/29, Málinec: 

 

Rada školy pri ZŠ, Hlavná 86/29 v zmysle ustanovenia prerokovala na svojom zasadnutí 

dňa.................. Správe o VZ činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 

2020/2021. 
 
 
 

 

V Málinci, 

dňa............................. 
 

 

     ................................................................. 

predseda RŠ (Meno a Priezvisko, podpis) 
 
 
 
Prílohy: 
 
1. Správa o vyučovaní počas dištančného vyučovania. 
 
 
Súvisiace dokumenty: 
 
Názov dokumentu Č. spisu 
Usmernenie riaditeľa školy ohľadom prevádzky školy od 1. septembra 2020 2021/29 
Usmernenie ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu v období dištančného 
vyučovania žiakov druhého stupňa od 27.10.2020 

2021/29 

Stručné pokyny pre vyučovanie z domu pre žiakov 2021/29 
Zápisnice z MZ a PK Z/2021/174 
Zápisnice klasifikačných a pracovných porád vedie -zástup. r. školy 
Komisionálne skúšky Z/2021/120 
Adaptácia žiakov 2. stupňa Z/2021/91 
Projekt „Spolu múdrejší“ – doučovanie žiakov Z/2021/84 
Rozvrhy hodín 2021/53 
 
 

 


