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Usmernenie ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu v období mimoriadnej situácie 

 

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 Základnej školy v Málinci (ďalej len „škola“) “) vydáva usmernenie, ktoré je platné v období mimoriadnej situácie prerušenia 

prevádzky škôl v dôsledku zamedzenia šírenia nového koronavírusu. Usmernenie koordinuje výchovno-vzdelávaciu činnosť 

pedagogických zamestnancov – dištančné vyučovanie žiakov, tzn. prácu z domu od 1. 4. 2020. Rovnako upravuje režim práce 

a povinnosti žiakov počas tohto obdobia. Účinnosť usmernenia trvá do odvolania prerušenia vyučovania.  

 

 

 

Málinec, 30.3.2020                                                     Mgr. Ľuboslav Jablonský,  riaditeľ školy 

Prejednané na mimoriadnej pracovnej porade dňa 30.3. 2020. 

 

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

 

Úlohy vyučujúcich 

- oficiálna komunikácia, zadávanie a odovzdávanie úloh bude prebiehať prostredníctvom portálu bezkriedy.sk – tzn. 

všetky zadania, úlohy, zdroje učenia budú vyučujúci pre žiakov zverejňovať na tomto portáli. Výhody: hromadnosť, 

prehľadnosť, spätná odozva (maily od žiakov a rodičov,) kontrola činnosti zo strany vedenia školy – to všetko na jednom 

mieste; 

- ako forma precvičovania sa odporúča využívať uvoľnené licencie na pracovné zošity spoločností AITEC a TAKTIK, resp. 

online testy ALFBOOK (spôsob ich využitia je zverejnený na www.zsmalinec.sk); 

- učiteľ môže využívať aj iné formy komunikácie, iné dostupné zdroje, pracovné materiály; alternatívne komunikačné 

prostriedky nemôže vyžadovať ako povinné (napr. trvať na komunikácii cez aplikácie typu Viber, Messenger, 

vyžadovať pripojenie na Skype a pod. – berie na vedomie rôzne technologické podmienky žiakov v domácnosti 

a uvedomuje si riziká spojené s využívaním sociálnych médií); 

- v prípade alternatívnej komunikácie – zdieľania materiálov: všetky zadania a celá komunikácia učiteľa k žiakovi musí 

byť dostupná aj na portáli bezkriedy.sk; 

http://www.zsmalinec.sk/
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- u žiakov, ktorí boli vytipovaní ako „IT rizikoví“ pripravia vyučujúci materiály na vyučovanie v predtlačovej podobe, 

resp. papierovej podobe – tieto materiály zašlú mailom, resp. naskenované príslušnému asistentovi učiteľa, ktorý má 

na starosti príslušného žiaka; 

- ak sa požaduje ich vrátenie na kontrolu, asistenta o tom jasne upovedomí (čo vracať a čo nevracať); 

- asistent materiály pre takýchto žiakov vytlačí (môže aj v zborovni) a roznosí domov do schránok; 

- učiteľ zároveň stanoví prostredníctvom portálu bezkriedy.sk termín zvládnutia učiva, resp. termín vypracovania 

a elektronického odoslania materiálov, resp. manuálneho odoslania žiakmi, ktorí sú „IT znevýhodnení“ do školskej 

schránky umiestnenej na bráne školy; 

- dodržuje pri tom stanovený špeciálny rozvrh hodín a dbá na to, aby žiaci neboli preťažovaní – tzn. aby činnosť 

v danom predmete v daný deň nepresiahla 60 minút; 

- materiály na kontrolu nevyžaduje častejšie ako raz za dva týždne; 

- okrem prípravy materiálov poskytuje každodenné poradenstvo pre žiakov a rodičov prostredníctvom pracovného e-

mailu a e-mailu na portáli bezkriedy.sk v čase od 7.40 do 15:40 hod. (v dobe jeho oficiálneho pracovného času);  

- vyučujúci sa vyhýba nadmernému hodnoteniu a klasifikácii; berie ohľad na to, že odovzdané dištančne zadané úlohy 

nemusel vypracovávať samostatne; berie ohľad na absenciu dostatočného vysvetlenia problematiky; uvedomuje si, že 

spätná väzba slúži prioritne na kontrolu činnosti, nie výkonu!; preto pri klasifikácii používa iba stupne hodnotenia 

výborný, chválitebný, dobrý; 

- rieši ignorovanie dištančnej formy vzdelávania so žiakom, zákonným zástupcom formou mailu, SMS, telefonicky 

(môže zo školy); ak rodič nereaguje, upovedomí triedneho učiteľa; 

- problémy technického charakteru rieši s koordinátorom informatizácie; 

- u výchovných predmetov sa nevyžaduje spätná väzba, vyučujúci žiakom pripraví vyučovacie materiály motivačného 

charakteru (videá, aplikácie, zábavné testy, ...); dodržuje pritom učebné osnovy predmetu. 

 

Úlohy riaditeľa školy 

- vytvoriť technický priestor na dištančné vyučovanie (poskytnutie prístupu k on-line vzdelávaniu, návrh výberu 

vhodných portálov, prostriedkov,metód...); 

- skoordinovať činnosti pedagogických pracovníkov; 

- prispôsobiť rozvrh hodín špecifickej situácii ; 

- rozdeliť úlohy jednotlivým zamestnancom, priebežne ich kontrolovať; 

- v spolupráci s koordinátorom IKT hľadať ďalšie možnosti vedúce k zefektívneniu online dištančného vzdelávania  

(youtube kanál, možnosti videokonferencie...); 
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Úlohy zástupcu riaditeľa školy 

- bude metodicky monitorovať a usmerňovať celý VZ proces v domácom režime 

Tzn.: 

- či učiteľ dodržujete špeciálny rozvrh, ktorí je pre tento účel vytvorený;  

- či PG zamestnanci odovzdájú materiály žiakom v súlade s dohodnutým mechanizmom; 

- či pre „rizikových“ žiakov (nemajú prístup k internetu a pod.) je zabezpečená distribúcia materiálov...; 

-  či vyučujúci získavajú spätnú väzbu od žiakov dohodnutým spôsobom;  

- v prípade nezrovnalostí usmerní vyučujúceho, resp. asistenta, vychovávateľa (že nedodržuje rozvrh, preháňa to 

s materiálmi, nepomáha tak ako má... ) 

– komunikuje elektronicky, telefonicky, ak je to nevyhnutné aj osobne s vyučujúcimi – konzultácia v škole po dohode 

(len v nevyhnutných prípadoch); 

 

Koordinátor IKT 

- získava prehľad a nadhľad nad nástrojmi, ktoré učitelia využívajú pri elektronickom dištančnom vzdelávaní (ako 

funguje bezkriedy.sk, mailová komunikácia, práca s prílohami v maili, práca s interaktívnymi zošitmi...)  

- hľadá spôsoby a nástroje vhodnej online komunikácie učiteľov a žiakov okrem dnes dohodnutých spôsobov 

s prihliadnutím na materiálno-technické vybavenie žiakov a školy s výhliadkou na ďalšie obdobie;  

//napr. možnosti vytvoriť školský youtube kanál, kde učitelia môžu zverejňovať svoje videá, resp. možno skúsiť aj vyučovať online; 

preskúmať možnosti technickej podpory https://www.ucimenadialku.sk/ a iných (alternatívnych) zdrojov 

- poskytuje pomoc a podporu vyučujúcim s technickými problémami súvisiacimi s komunikačnými kanálmi; tzn. rieši 

napr. problémy s prácou v prostredí bezkriedy.sk, s inými vzdelávacími portálmi (telefonicky, mailom, 

messenger...osobne v nevyhnutných prípadoch po dohode v škole) 

- technické problémy, ktoré nevie vyriešiť diskutovať priamo s riaditeľom školy; 

 

Triedni učitelia 

- komunikujú so žiakmi a rodičmi, vyučujúcimi a zástupkyňou školy prostredníctvom svojho pracovného e-mailu, 

portálu bez kriedy, telefonicky (môžu aj zo školy, zoznamy máte), len v nevyhnutných prípadoch osobne – po 

predvolaní do školy; 

- všetko vyššie uvedené riešia vo svojom pracovnom čase – tzn. min. do 15.40 hod. 

- zabezpečujú prístup rodičom a žiakom k hlavnému informačnému kanálu – portálu bezkriedy.sk; 

- o vzniknutých problémoch vo VZ procese informujú zástupkyňu školy, ktorá situáciu rieši;  

- ak pretrváva problém so žiakom triedy v súvislosti s ignorovaním vyučovania, riešia túto situáciu vyššie uvedeným 

spôsobom; pri pretrvávaní  tohto stavu informuje o situácii zástupkyňu školy;   

- problémy technického charakteru riešia s koordinátorom informatizácie; 

https://www.ucimenadialku.sk/
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Vychovávatelia 

- zabezpečujú dištančné vyučovanie výchovných predmetov na 1. stupni (VYV, HUV, TSV, PRAC.V., ETV ) nasledovne: 

Kancková: 1. a 2. ročník 

Riečica: 3. a 4. ročník 

Pre obidva zverené ročníky môžu použiť ten istý materiál, ak je to v súlade s učebnými osnovami.  

 

Asistenti učiteľa 

- zabezpečujú distribúciu materiálov pre žiakov, ktorí sú „IT znevýhodnení“; 

- u vybraných žiakov s výrazne odlišným IVP v porovnaní s kmeňovou triedou sa spolupodieľajú na tvorbe vzdelávacích 

materiálov; v prípade potreby tiež zabezpečujú distribúciu týchto materiálov ku žiakom; 

- koordinujú postup tvorby a distribúcie materiálov s učiteľom daného predmetu; 

- vyučujúci je povinný zaslať materiály asistentovi učiteľa určené pre „IT znevýhodnených“ žiakov elektronicky; 

- asistent následne zabezpečí ich vytlačenie (napr. v zborovni) a následnú distribúciu do schránok v mieste bydliska 

detí; 

- v prípade, vyučujúci vyžaduje vrátanie materiálov na kontrolu, zabezpečí zreteľné označenie takýchto materiálov 

menom žiaka, termínom a spôsobom odovzdania materiálu na kontrolu (do schránky na bráne školy). 

 

Špeciálna trieda a IVP 

Špeciálna trieda a individuálne začlenení žiaci s výrazným rozdielom v rozvrhu hodín oproti kmeňovej triede rozvrh 

hodín nemajú. Pracovné materiály im budú zasielané podľa uváženia triedneho učiteľa v spolupráci s asistentom 

učiteľa aspoň 2-krát týždenne formou dohodnutou s rodičom, resp. fyzicky. 

Zodpovedný uč.: P. Ridzoňová 

Asistenti: Jakubová ....K.L., Starove...N.B., Čániová...D.F., Schlencová...J.B.  

 

 

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

          Mgr. Ľuboslav Jablonský, riaditeľ ZŠ 


