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Úvod 

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v Základnej škole J. A. Komenského vyučovanie mimoriadnym 

spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. 

O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje Základná škola J. A. Komenského v tejto 

správe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy J. A. 

Komenského za školský rok 2019-2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Voľba riaditeľa školy, činnosť rady školy pri ZŠ 

Z dôvodu mimoriadnej situácie Rada školy pri ZŠ J. A. Komenského zasadala iba 2x, dve zasadnutia sa doteraz 

neuskutočnili. V tomto školskom roku neplnila Rada školy žiadne mimoriadne úlohy, v máji 2020 boli v pláne 

nové voľby členov Rady školy z radu zamestnancov a rodičov, ale vzhľadom na okolnosti bol štatút členom 

predĺžený a nové voľby sa plánujú uskutočniť v septembri 2020. Pokiaľ sa ich nepodarí uskutočniť, štatút 

členom rady bude predĺžený. Najbližšie zasadnutie je tiež naplánované na začiatok jeseň 2020, ešte so starými 

členmi, následne po voľbách už s novými členmi. Pokiaľ nebude možnosť prezenčného stretnutia, budú sa 

hľadať spôsoby dištančného stretnutia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Metódy a formy vzdelávania 

V tejto kapitole uvádzame, ako prebiehalo dištančné vzdelávanie na jednotlivých stupňoch ZŠ a v jednotlivých 

predmetoch na základe správ vedúcich predmetových komisií a metodických združení. Aké metódy kolegovia 

využívali, aký bol priebeh vyučovania a ako sa vyučovalo po návrate do školy 1.6.2020.  

Prírodovedné predmety – ISCED 2 

Matematika 

Matematika sa bez kontaktného vysvetlenia chápe ťažko, predsa sme si našli spôsob výučby matematiky a to 

formou on-line hodín a stránky youtube. Žiaci riešili úlohy z matematiky trikrát do týždňa (podľa usmernenia 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) zadané v internetovej žiackej knižke alebo v Bezkriede. 

Zvládnutie učiva bolo pravidelné kontrolované formou testov v IŽK, Alf, Bezkriede. Väčšina žiakov 

spolupracovala, no sú žiaci, ktorí nespolupracovali ani elektronicky ani printovou podobou. Učivo z matematiky 

bolo prebraté až na niekoľko učív v 6.A, 6.B a 7.B triede. Vyučovanie matematiky v 5. B a 7. A prebiehalo 

formou dištančného alebo on-line vzdelávania. Žiaci si učivo spracúvali zo zaslaných prezentácií a videí, z 

učebnice. Riešili zadávané úlohy z pracovných listov a pracovného zošita. Úroveň svojich vedomostí si 

preverovali prostredníctvom Alf testov a zaslaných pracovných listov. Aj napriek prerušenému vyučovaniu sa 

nám podarilo prebrať všetko  plánované učivo. 

 

Biológia 

Vyučovanie v  období prerušenia výučby v ZŠ bolo realizované podľa usmernenia ministerstva školstva 

dištančnou formou  jedenkrát do týždňa formou samoštúdia alebo on-line hodín. Žiaci si učivo spracovali 

z učebnice, z prezentácie alebo z poznámok učiteľa. Biológia sa v tomto čase mohla viac sústrediť na 

pozorovania prírodných dejov aj vo voľnej prírode. Spolupráca so žiakmi bola realizovaná s pomocou IŽK, 

portálu Bezkriedy, Alf, Youtube. Úroveň vedomostí žiakov, ktoré získali počas tohto obdobia boli preverované 

cez rôzne pracovné listy, zadané úlohy a testami v Alf-ovi a na Bezkriedy. Žiaľ,  našli sa aj žiaci, ktorí asi nemali 

čas na spoluprácu. Učivo bolo odučené podľa plánu, ale napriek tomu v 5.A sa nepodarila prebrať časť o 

poľných vtákoch a cicavcoch. Podobne aj v siedmom ročníku zostala posledná kapitola Zdravie a život človeka. 

 

Fyzika 

Žiaci získavali poznatky z fyziky formou dištančného alebo on-line vzdelávania jedenkrát do týždňa. Overovali 

fyzikálne zákonitosti pokusmi, vypracúvali projekty na dané témy. Učivo si spracúvali zo zaslaných prezentácií a 

videí, z učebnice. Úroveň svojich vedomostí si preverovali prostredníctvom Alf testov a zaslaných pracovných 

listov. Niektorí vytvorili veľmi pekné práce, no objavili sa aj takí, ktorí si nevedeli nájsť čas na ich realizáciu. Tých 

sme museli viackrát nabádať k aktivite. Aj napriek prerušenému vyučovaniu – dištančnému a on-line 

vzdelávaniu sa nám podarilo prebrať všetko učivo v 6. A, 7. A, 8. B, 9. A a 9. B podľa plánu. Učivo fyziky bolo v 

7.B a v 7.C  odučené podľa plánu. Iba v 8.A neboli odučené tematické celky Práca, výkon, Polohová a pohybová 

energia, Zákon zachovania energie, Energia v prírode. 

 

Geografia 

Vyučovanie bolo realizované podľa usmernenia ministerstva školstva  jedenkrát do týždňa formou on-line 

hodín. Žiaci si učivo spracovali z učebnice prípadne zaslanej prezentácie na Edupage. Súčasťou vyučovania sa 

stali aj bádateľské aktivity, ktoré žiaci realizovali v domácom prostredí. Spestrením boli zadané dlhodobé 

projekty- vytvorenie tajomného ostrova v 5. ročníku, reportáž o Revúcej v 8. ročníku, vypracovanie vlastnej 

krajiny v 6. ročníku. Úroveň vedomostí žiakov bola kontrolovaná formou Alf testov alebo vypracovaním 

pracovných listov Tak Tik, Mapa Slovakia. Žiaci spolupracovali až na pár výnimiek. Učivo geografie bolo v 5.A, 



6.A, 6.B, 8.B, 9.A  odučené podľa plánu. V 7.A, 7.B, 7.C neboli odučené tematické celky Východná Európa, Južná 

Európa. Dôvodom je rozsiahle učivo Európy pre 7. ročník.  

 

Chémia 

Vyučovanie chémie v tomto období prerušenia vyučovania bolo realizované podľa usmernenia ministerstva 

školstva  jedenkrát do týždňa formou on-line hodín alebo samoštúdiom. Žiaci si učivo spracovali z výkladu 

učiteľa alebo z učebnice alebo z prezentácie alebo z poznámok učiteľa. Súčasťou chémie sú aj pokusy, ktoré 

robil vyučujúci počas videokonferencie alebo žiaci sami doma, napr. reakcia octu so sódou bikarbónou. Úroveň 

vedomostí žiakov bola kontrolovaná formou testov v Alf a v Bezkriede alebo vypracovaním pracovných listov. 

Žiaci výborne spolupracovali až na pár výnimiek. Učivo chémie bolo odučené podľa plánu. Iba v 9.B nebol 

odučený tematický celok Organické látky v bežnom živote. 

 

Informatika 

Počas prerušenia vyučovania bola snaha splniť cieľ informatiky. Žiaci dostali úlohy v IŽK na dlhšie obdobie 

vypracovania. Riešenie žiaci odovzdávali v prostredí IŽK, emailom alebo messengerom. Úlohy boli rôznorodé, 

napr. práca v programe, testy v Alf alebo v Bezkriede, návrh pohľadnice, aby boli splniteľné všetkými žiakmi. 

Nie všetci žiaci mohli pracovať s počítačom alebo notebookom, ale všetci majú mobily s internetovým 

pripojením. Práca s počítačovým programom bola vysvetľovaná formou online hodiny. Práce boli hodnotené 

percentami a slovne okomentované. Po hodnotení žiaci mali možnosť zadanie niekoľkokrát prepracovať. 

I napriek rôznym formám práce a výzvam k práci niektorí žiaci ťažko spolupracovali. Žiaci sa na klasifikačného 

obdobia v tomto mimoriadnom období hodnotia absolvoval(a)/neabsolvoval(a). 

 

 Výchovné predmety – ISCED 2 

 

Telesná a športová výchova 

Prostredníctvom cvičení sa časť žiakov začala venovať pravidelnému cvičeniu. Okrem telesných cvičení na 

švihadlách a fitloptách,  posilňovali žiaci doma svalstvo celého tela pomocou videí na stránke 

www.hybsadoma.sk. Pozitívnu odozvu u nich malo aj zadávanie týždennej výzvy. Posielali videá zo samotnej 

realizácie, prípadne foto a popis počtu opakovaní. Neskôr bol zvolený iný model.  Mali zaslané možnosti s 

aktivitami, ktoré si mohli vybrať. Spätnú väzbu predstavovalo foto a video dokumentácia. Odporúčaniami pre 

nich boli -  tráviť čas turistikou, behom, korčuľovaním, bicyklovaním so zapojením celej rodiny. Veľa rodičov 

posielalo fotografie z Muránskeho hradu, prípadne screen okruhu, ktorý prešli na bicykloch. Mladším žiakom sa 

veľmi páčili aktivity so zameraním na atletiku. Našli sa samozrejme aj žiaci, ktorí neposlali žiadnu spätnú väzbu. 

Počas behania a cvičenia v prírode sme stretli žiakov, ktorí práve vykonávali domácu úlohu, čo nás veľmi 

potešilo. Niektorí rodičia vyjadrili negatívny postoj k úlohám z TSV, ale našťastie ich nebolo veľa. Z preberaných 

tém sa nestihla dobrať atletika, v jeseň sa stihla realizovať časť disciplín, a preto nie je dôvod ju presúvať. 

Časová dotácia v septembri je dostatočná na to, aby sa učivo precvičilo. Realizovala sa aj časť učiva volejbalu a 

basketbalu, je potrebné ho trocha precvičiť.  

Hudobná výchova 

Žiaci 5. a 6. ročníka čerpali poznatky z učebníc, v ktorých bolo učivo spracované tak, aby  nemali problém s jeho 

pochopením, zo zaslaných prezentácií a hudobného portálu youtube.com. Absentovala jedine zložka 

regionálnych piesní, ktoré neboli voľne dostupné. Na upevnenie učiva vypracovali niekoľko zábavných Alf 

testov. V 7. a 8. ročníku učivo v 2. polroku na seba nadväzovalo a malo podobné témy o šansóne, opere, 

operete, kabarete, muzikáli a rockovej, či popovej hudbe vo svete, Čechách aj na Slovensku. Vo 8. ročníku sa 

však rozoberalo podrobnejšie. Žiaci pracovali s prezentáciami, Alf testami, vyhľadávali a porovnávali na 

http://www.hybsadoma.sk/


www.youtube.com zadané hudobné ukážky, skladateľov a hudobné skupiny. Do budúceho školského roka nie 

je  potrebné presúvať žiadne učivo.  

Výtvarná výchova 

Vyučujúca tematicky prispôsobovala zadania možnostiam domácej výtvarnej tvorby. Žiakom sa snažila ku 

každému zadaniu posielať ukážky diel a prezentácie, ktoré uvádzali podrobný postup práce a vysvetľovali 

jednoduchou formou zadanie a techniku pri výtvarnej domácej tvorbe. Zadanie sa snažila prispôsobovať 

situácii, ktorá nedovoľovala fundovane a promptne reagovať na momentálne problémy pri aktuálnej tvorbe 

žiakov. Témy zadávala jednoduché, dobre pochopiteľné, pri ťažších témach vo vyšších ročníkoch, ako napr. 

abstrakcia alebo moderní autori, posielala aj časť teórie. Žiaci rozpracované a hotové práce posielali na e-mail. 

Ak práca nezodpovedala požiadavkám, poslala im doplnok  obsahujúci  text, v ktorom uviedla presné pokyny, 

ktorých splnením sa výtvarná práca dostala na požadovanú úroveň. Poďakovaním a pochvalou žiakom vyjadrila 

pozitívnu spätnú väzbu. Vyučujúcej veľmi chýbal osobný kontakt, ktorý pri bežnom vyučovaní umožňuje rýchlu 

spätnú väzbu a reakciu na akúkoľvek akciu žiaka pri vytváraní výtvarného diela. Napriek tomu, žiaci vytvorili 

veľmi pekné výtvarné práce, čo ju potešilo.  

Etická výchova 

V predmete etická výchova sa  počas dištančného a online vzdelávania prebrali všetky témy. Žiaci počas 

prerušeného vyučovania pracovali na projektoch, potrebné informácie získali prostredníctvom samoštúdia a 

internetu. Z hľadiska spätnej väzby bolo vidieť, že pri tvorbe projektov niektorých žiakov usmerňujú rodičia. 

Spätná väzba bola realizovaná bez problémov u tých, ktorí pracovali na projektoch a zadávaných úlohách 

prevažne pod dohľadom svojich rodičov. Skupina žiakov, ktorá nemala  k dispozícii internet a dohľad rodičov 

pracovala s problémami. Aj napriek prerušenému vyučovaniu – dištančnému a online vzdelávaniu sa v školskom 

roku 2019/2020 ciele etickej výchovy naplnili, a to prostredníctvom  projektov, ktoré žiaci vytvárali, ale aj 

samoštúdia, na ktorom sa podieľali.  

 

Technika 

Žiaci pracovali na zadaných projektoch, vyrábali výrobky z plastu, kovu, ktoré zdokumentovali fotografiou. 

Hľadali odpovede na množstvo zaujímavých otázok z oblasti zdravej výživy.  Niektorí vytvorili veľmi pekné 

práce, no objavili sa aj takí, ktorí si nevedeli nájsť čas na ich realizáciu. Tých sme museli viackrát nabádať 

k aktivite. S podobnými témami sa žiaci stretávajú vo všetkých ročníkoch, preto nie je dôvod presúvať žiadne 

učivo do budúceho školského roka.  Niektoré témy sa prelínajú s učivom biológie a fyziky. Z dôvodu prerušenia 

vyučovania, vyvolaného mimoriadnou situáciou, sa žiaci na konci klasifikačného obdobia hodnotia stupňami 

absolvoval/neabsolvoval. 

Spoločensko – vedné predmety – ISCED 2 

Slovenský jazyk a literatúra  

Vyučujúce na začiatku prerušenia vyučovania vyučovali dištančne, posielali žiakom 5. – 9. ročníka prezentácie, 

pracovné listy. Vo veľkej miere využívali portál pre učiteľov – Zborovňa.sk a ALF testy. Zadávali žiakom úlohy, 

kde sa mohla prejaviť ich kreativita a fantázia, dávali im priestor na to, aby si písali denník, opis, mohli tvoriť 

rozprávky, poviedky, robili interview. S touto formou vzdelávania bola veľmi spokojná aj veľká časť rodičov, 

pretože to bolo učivo, ktoré žiakom dáva možnosť vidieť zmysel hlbšieho poznania materinského jazyka a jeho 

využitia v praktickom živote. Všetky vyučujúce kládli dôraz na to, aby sa žiaci počas tohto obdobia viac sústredili 

na čítanie. Mali možnosť výberu vlastnej knihy, alebo knihy zo školskej knižnice. S potešením sme zistili, že 

mnoho žiakov sa popri veľkej konkurencii médií doslova ponorilo do čítania kníh. Ide hlavne o žiakov ôsmeho 

a paradoxne aj  deviateho ročníka. Informácie o prečítaných knihách žiaci veľmi radi zdieľali na online 

vyučovaní. Online vyučovanie realizovali všetci členovia PK. Veľmi pozitívne hodnotíme zdieľanie vytvorených 

http://www.youtube.com/


prezentácií, prác a čitateľských denníkov. Na online vyučovaní sa vyučujúcim podarilo väčšiu časť nového učiva 

vysvetliť a prebrať so žiakmi prístupnou a pre žiakov určite novou a zaujímavou formou, hoci nás veľmi teší 

spätná väzba od žiakov aj rodičov, že vyučovaniu v škole, v triede, v odbornej učebni sa to nevyrovná. Učivo, 

ktoré sme nestihli prebrať, pripájame v zozname jednotlivých tried. Každá vyučujúca zhodnotila postup, 

metódy a formy vyučovania podľa špecifík triedy, v ktorej vyučuje a podľa svojho uváženia sa rozhodla presunúť 

učivo do nasledujúceho ročníka.  

Dejepis 

 

Vyučujúce v predmete dejepis počas prerušenia vyučovania pracovali so žiakmi prevažne dištančnou formou. 

Zasielali žiakom prezentácie, poznámky, ktoré si žiaci prepísali do svojich zošitov. Žiaci tak isto vypracovávali 

prezentácie, ktoré prezentovali na online hodinách. To platí samozrejme pre žiakov, ktorí pristupovali aj  k 

predmetu dejepis zodpovedne a plnili si svoje úlohy v stanovenom čase  a pravidelne.  Žiakom, ktorí mali 

obmedzený prístup k internetu vyučujúce posielali poštou poznámky k danej problematike, na základe ktorých 

potom mali vypracovať krátky test. Podobne ako v iných predmetoch, aj tu sa vyskytol odlišný prístup žiakov 

a rodičov k tejto podobe vyučovania. Vyučujúca sa po uvážení rozhodla presunúť témy, ktoré považovala za 

nutné vysvetliť osobne v škole, do nasledujúceho školského roka. 

  

 

Cudzie jazyky – ISCED 2 

 

Anglický jazyk 

V 4. ročníku si žiaci prvé týždne opakovali učivo prostredníctvom Alf testov. Potom sme začali  preberať učivo 9.  

a 10 . lekcie tak, že slovíčka a gramatika bola vysvetlená písomne  a zaslaná  na portál Bezkriedy. Príbeh, pieseň 

aj phonics si mohli žiaci aj vypočuť na stránke oup cez link, ktorý im bol zaslaný. Zadávali sa  im cvičenia z 

pracovného zošita a správne odpovede im boli zaslané na Bez kriedy. Chýbal tam veľmi osobný kontakt takže 

sme privítali, keď sme mohli začať vyučovať aj online. Tak bola prebratá 11. a 12. lekcia. Žiaci vypracovali aj 

projekty, kde si precvičili prebrané učivo a využili svoju kreativitu. Na konci každej lekcie im boli zadané testy 

Alf. V tomto ročníku nebolo dobraté učivo posledných troch lekcií ( 13. ,14. a 15.) . Žiacke projektové práce boli 

hodnotené slovne prostredníctvom emailovej komunikácie.   V 5.A a 5.B to bolo podobné, zo začiatku sa 

pracovalo  tiež len s testami Alf, potom sme  preberali učivo  5. lekcie,  písomne vysvetlením gramatiky na 

Bezkriedy. Žiaci si precvičovali úlohy z pracovného zošita. Boli vybraté niektoré úlohy z učebnice, ktoré mali 

vypracovať a poslať na emaily vyučujúcich.  Tie boli hodnotené slovne, s pomenovaním chýb, ale aj s 

vyzdvihnutím kladných stránok. Od šiestej lekcie sa začalo online vyučovanie, čo bolo oveľa lepšie aj kvôli 

rýchlejšej spätnej väzbe. Niektoré cvičenia v pracovnom zošite sa robili spoločne, takže sme hneď vedeli 

pomenovať chyby a opraviť sa. Žiaci sa vyučovania zúčastňovali takmer všetci a boli aktívni. Prebrali sme celé 

učivo. V 6. ročníku to bolo obdobné čo sa týkalo vysvetľovania učiva, online hodín, akurát tu žiaci neboli takí 

aktívni a málo sa z nich ( 6.B ) zúčastňovalo online vyučovania. Problémy vyplývali hlavne z individuálnych 

možností  internetového pripojenia  a technického vybavenia  žiakov. Tu sme posielali úlohy aj v printovej 

podobe prostredníctvom terénnych pracovníkov. V 6.B sa nestihlo prebrať učivo z posledných dvoch častí 

poslednej - 6. lekcie (6C, 6D). V 7.A triede, bola situácia podobná,  čo sa týka vysvetľovania učiva, online hodín a 

hodnotenia.  Boli tu však aj niektorí žiaci pasívni a nezúčastňovali sa pravidelne online vyučovania. Nestihli sa  

prebrať posledné 2 časti lekcie 6 (6C, 6D). V 7.B a 7.C triedach sa predpísané učivo prebralo všetko. . Žiaci, ktorí 

nemali možnosť vzdelávať sa on-line, pracovali z domu na úlohách, ktoré im boli v printovej forme zasielané. 

Efektivita a úspešnosť týchto žiakov už bola menšia ako u žiakov, aktívne sa zapájajúcich do procesu on-line 

vyučovania.  V 8. ročníku bolo tiež vyučovanie anglického jazyka počas trvania mimoriadnej situácie 

prispôsobené dostupným online možnostiam žiakov.  Väčšina učiva bola prebratá počas on-line hodín 

realizovaných cez portál Jitsi, počas ktorých bolo zvládnuté čítanie s porozumením, vysvetlenie nového učiva 

a jeho opakovanie ako aj skontrolovanie úloh zadaných na portál Bez kriedy,  či na Edupage. Prostredníctvom  



Edupage žiaci pracovali na úlohách najmä na slovnú zásobu, ktorú nadobudli, či si upevnili samoštúdiom. Na 

opakovanie prebratého učiva ako aj na záverečné opakovanie celej učebnice boli zvolené Alf testy, ktoré žiakovi 

zároveň poskytli spätnú väzbu, či učivo zvláda alebo je potrebné ho doštudovať. Projektové práce zadané ako 

domáca úloha boli žiakmi zasielané na zberný email a následne individuálne ohodnotené. Niektorým žiakom 

boli zaslané pracovné listy na písomné vypracovanie.  V 8. A bude potrebné dobrať posledné dve  časti 6. lekcie 

(6C, 6D). V 9. ročníku prebiehala celková situácia s vyučovaním, preberaním nového učiva, jeho upevňovaním 

úplne štandardným spôsobom vyplývajúcim z pandemickej situácie s použitím všetkých dostupných 

dištančných a online vyučovacích metód. Efektivita a úspešnosť práce  žiakov, ktorí sa pravidelne 

nezúčastňovali online vyučovania,  bola už  menšia ako u žiakov, aktívne sa zapájajúcich do tohto procesu. V 9. 

ročníku sa prebralo celé predpísané učivo. 

 

Ruský jazyk 

 

Vyučovanie ruského jazyka v 7. ročníku prebiehalo podobnou formou ako vyučovanie ostatných cudzích jazykov 

na našej škole. Učivo bolo preberané dištančnou formou a online hodinami. Na opakovanie gramatiky a slovnej 

zásoby sa v plnej miere využívali testy Alf a testy na portáli Bez kriedy. Projektové práce a určité cvičenia boli 

zasielané vyučujúcej aj na email, spätnú väzbu z nich dostávali pomocou slovného hodnotenia. 5 žiakom boli 

zaslané úlohy v printovej podobe. Títo žiaci bohužiaľ aj ašpirujú na preskúšanie v augustovom termíne. Učivo v 

tomto ročníku predpísané, bolo prebrané celé. Žiaci 8. a 9. ročníka sa stretávali s vyučujúcou formou 

dištančného vzdelávania na on-line hodinách ruského jazyka. Pracovali podľa plánu s učebnicami RJ 

a pracovnými zošitmi pre 5. a 6. ročník ZŠ. Okrem toho, pri štúdiu využívali zaslané materiály a prezentácie 

čerpané z portálu na  Bez kriedy. Zábavné testy a testy na precvičenie vedomostí žiaci realizovali pomocou 

testov Alf. Vypracované úlohy, gramatické cvičenia a korešpondenciu kamarátovi do Ruska zasielali na email 

vyučujúcej alebo priniesli do školy na určené zberné miesto.    Príslušné tematické okruhy učiva sa prebrali, do 

budúceho školského roku nie je potrebné presúvať žiadne učivo. Z predmetu RUJ prospievajú všetci žiaci týchto 

dvoch ročníkov. 

 

Nemecký jazyk 

V predmete nemecký jazyk žiaci pracovali na zadaných úlohách, prekladoch, cvičeniach a testoch, zameraných 

hlavne na opakovanie už prebratého učiva. Žiaci dostávali presne zadané úlohy a vypracované posielali 

emailom na kontrolu. Úlohy boli ohodnotené pozitívnym slovným hodnotením.  Problémom bola neochota 

a nezáujem niektorých žiakov akokoľvek komunikovať s učiteľom. V siedmom ročníku  nepodarilo prebrať 

všetko učivo, preto bude pár tém presunutých do budúceho školského roka. V ostatných ročníkoch bolo učivo 

prebrané. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Hodnotenie žiakov školy 

Pedagogická rada dňa 29.04.2020 a 30.04.2020 na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov 

základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020 a v súlade so zákonom 93/2020 Z. z.  elektronicky schválila kritériá a spôsob hodnotenia žiakov v 

2.polroku škol. roka 2019/2020 . 

 

Princípy hodnotenia :  

 

● 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. 

  

Priebežné hodnotenie  zadaných úloh pre žiakov  je slovné. Toto priebežné hodnotenie bude mať počas celého 

obdobia dištančného vzdelávania charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa 

s motivačným charakterom. Pedagóg v hodnotení pomenuje žiakom chyby, ktoré robia a navrhne postup pri ich 

odstraňovaní. Priebežné hodnotenie bude tak, ako doteraz zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka. 

Hodnotenie bude prihliadať na momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť žiaka. Pri priebežnom aj 

záverečnom hodnotení budú  pedagógovia zohľadňovať aj sebahodnotenie žiaka. 

 

Hodnotenie žiakov na konci školského roka sa uskutoční v riadnom termíne.     

 

Hodnotenie žiakov ISCED 1 

     

Žiaci prvého ročníka budú na konci školského roka hodnotení slovne. 

 

Žiaci prvého stupňa (2. – 4. ročník) budú  na konci školského roka hodnotení známkou. Výnimkou budú 

nasledovné predmety: telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská výchova, 

pracovné vyučovanie, etická výchova a informatika. 

  

Zdôvodnenie: Podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožnili naplniť ciele predmetu kvalitnou a 

plnohodnotnou realizáciou dištančného vyučovania. 

  

Hodnotenie žiakov ISCED 2 

 

Žiaci druhého stupňa budú na konci školského roka hodnotení známkami. 

 

Výnimkou budú nasledovné predmety: hudobná výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova, 

výtvarná výchova, etická výchova, informatika, technika,  občianska náuka, cvičenia z matematiky, cvičenia zo 

slovenského jazyka, ktoré budú hodnotené absolvoval/a. 

 

Zdôvodnenie: Podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou a 

plnohodnotnou realizáciou dištančného vyučovania. 

  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania 

v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu 

byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej 

prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka. 



 

Odovzdávanie vypracovaných úloh, zadaní, pracovných zošitov a materiálov, ktoré budú podkladom k 

hodnoteniu žiakov bude uzavreté 15.júna 2020. 

 

Ukončenie stupňa vzdelania  

 

1. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne 

vzdelanie.“   

2. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získajú nižšie stredné vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal nižšie 

stredné vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka z objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. 

na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých predmetov alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený 

termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.  

3. V čase mimoriadnej situácie žiaci s mentálnym postihnutím po absolvovaní posledného ročníka 

vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak 

získal primárne vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi posledného ročníka z objektívnych príčin hrozilo 

opakovanie ročníka, bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka. 

 

Postup do vyššieho ročníka  

1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu 

nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v 

bode 2 a 3.  

2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka 

preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a 

dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva 

mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.  

O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.  

3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch 

a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020. 

 

 

 

 

 

 

 



Kritéria hodnotenia ISCED 1  

ISCED 1  –predmety, ktoré budú hodnotené na vysvedčení známkou 

Predmety: MATEMATIKA, SLOVENSKÝ  JAZYK  A LITERATÚRA,  PRÍRODOVEDA, VLASTIVEDA, PRVOUKA 

výborný (1) 

- Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať, 

- Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje, 

- Žiak  minimálne  na  90  %  v čase  určenom  učiteľom (najneskôr však do 15.6.2020) samostatne  a s minimom  

nepodstatných  chýb vypracúva všetky úlohy a cvičenia z učebnice a prac. zošita, 

- Žiak si bezchybne s minimom nepodstatných chýb samostatne spracúva všetky poznámky do zošita zadané 

učiteľom , 

- Žiak  samostatne  spracuje  zadané  praktické  úlohy   a projekty (PVO,PDA,  VLA) a ak  je  na  to technicky 

vybavený, v určenom termíne (najneskôr však do 15.6.2020) zašle učiteľovi fotodokumentáciu alebo 

prezentáciu, môže aj písomne  

- Ak žiak nie je dostatočne  technicky vybavený, vypracuje  všetky úlohy doručené  učiteľom (najneskôr však do 

15.6.2020)  na 90% a do obdobia, kedy začala mimoriadna situácia , dosahoval v škole pri riadnej klasifikácii 

priebežné hodnotenie výborný , 

-Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne  

chválitebný (2) 

-Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať, 

-Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje, 

-Žiak minimálne na 75 % v čase určenom učiteľom (najneskôr však do 15.6.2020) samostatne a s minimom 

malých chýb, ktoré si po upozornení dokáže samostatne opraviť, vypracúva všetky úlohy a cvičenia z učebnice a 

prac. zošita, 

-Žiak si bezchybne s minimom malých chýb samostatne spracúva všetky poznámky do zošita zadané učiteľom, 

-Žiak samostatne spracuje zadané praktické úlohy ,projekty a prezentácie (PVO,PDA, VLA) a ak je na to 

technicky vybavený, v určenom termíne (najneskôr však do 15.6.2020)zašle učiteľovi fotodokumentáciu alebo 

prezentáciu, môže aj písomne  

-Ak žiak nie je dostatočne  technicky vybavený, vypracuje všetky úlohy doručené  učiteľom (najneskôr však do 

15.6.2020)   na 75% a do obdobia, kedy začala mimoriadna situácia, dosahoval  v škole pri riadnej klasifikácii 

priebežné hodnotenie chválitebný, 

-Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

dobrý (3) 

-Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov a pri ich 

využívaní má nepodstatné medzery,  



-Žiak minimálne na 50 % v čase určenom učiteľom (najneskôr však do 15.6.2020)   samostatne ale s chybami, 

ktoré si podľa návodu od  učiteľa  dokáže  vo  väčšine  prípadov  opraviť,  vypracúva    úlohy  a  cvičenia  z 

učebnice  a prac. zošita, 

-Žiak si s chybami v určenom čase  samostatne spracúva všetky poznámky do zošita zadané učiteľom,  

-Žiak  samostatne  spracuje  v nadpolovičnej  väčšine zadané  praktické  úlohy, projekty a prezentácie 

(PVO,PDA,   VLA) a ak  je  na  to  technicky  vybavený,  v určenom  termíne (najneskôr však do 15.6.2020)   zašle  

učiteľovi fotodokumentáciu alebo prezentáciu, môže aj písomne  

-Ak žiak nie je dostatočne  technicky vybavený, vypracuje všetky úlohy doručené  učiteľom (najneskôr však do 

15.6.2020)   na 50% a do obdobia, kedy začala mimoriadna situácia, dosahoval v škole pri riadnej klasifikácii 

priebežné hodnotenie dobrý, 

-Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.  

dostatočný (4) 

-Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako 

aj v ich využívaní, 

-Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov, 

-Žiak minimálne na 30% v čase určenom učiteľom (najneskôr však do 15.6.2020)   samostatne ale so závažnými 

chybami, z ktorých  si  niekoľko  podľa  podrobného    návodu  od  učiteľa  dokáže  opraviť,  vypracúva    úlohy  a  

cvičenia z učebnice a prac. zošita, 

-Žiak si s chybami v určenom čase  samostatne spracúva všetky poznámky do zošita zadané učiteľom, 

-Žiak  samostatne  spracuje  aspoň  jednu  zadanú  praktickú  úlohu  alebo projekt  či  prezentáciu (PVO,PDA, 

VLA) a ak je na to technicky vybavený, v určenom termíne (najneskôr však do 15.6.2020)  zašle učiteľovi 

fotodokumentáciu alebo prezentáciu, môže aj písomne  

-Ak žiak nie je dostatočne  technicky vybavený, vypracuje všetky úlohy doručené  učiteľom (najneskôr však do 

15.6.2020)   na 30% a do obdobia, kedy začala mimoriadna situácia, dosahoval v škole pri riadnej klasifikácii 

priebežné hodnotenie dostatočný  

nedostatočný (5) 

-Žiak  si  neosvojil  vedomosti  a  zákonitosti  požadované  učebnými  osnovami,  má  v  nich  závažné  medzery, 

preto ich nedokáže využívať, 

-Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa, 

-Žiak  nespolupracuje s učiteľom, 

-Žiak  si  do  času  určeného  učiteľom (najneskôr však do 15.6.2020)    nevypracoval    ani  jednu  zo zadaných  

úloh  z učebnice  či pracovného zošita, 

-Žiak si do času určeného učiteľom (najneskôr však do 15.6.2020)  nespracoval žiadne poznámky do zošita, 

-Žiak do času určeného učiteľom nevypracoval žiadnu zo zadaných praktických úloh ani žiadny zo zadaných 

projektov či prezentácií(PVO,PDA, VLA) 

Predmet: ANGLICKÝ JAZYK  



výborný (1) 

Žiak: 

-ovláda 90% vzdelávacieho obsahu, 

-k splneniu úloh pristupuje aktívne, tvorivo, úlohy odovzdáva načas, 

-pracovné  listy,  cvičenia  z knihy   a pracovného  zošita,  projekty  vypracováva  len  s malými nepodstatnými 

chybami, 

-výsledky jeho písomného prejavu sú správne a kvalitné, 

-prekladá len s malými nedostatkami, 

-používa vždy primeranú slovnú zásobu, 

-písomný prejav nemá nedostatky, 

-výsledky jeho činnosti sú  kvalitné, bez nedostatkov 

chválitebný(2) 

Žiak: 

-ovláda 75% vzdelávacieho obsahu, 

-k splneniu úloh pristupuje aktívne, úlohy odovzdáva načas, 

-pracovné listy, cvičenia z knihy a pracovného zošita, projekty vypracováva s pracovné listy, malým počtom 

chýb, 

-výsledky jeho písomného prejavu sú správne,  

-prekladá len s malými nedostatkami, 

-používa primeranú slovnú zásobu, 

-písomný prejav má malé nedostatky, 

-výsledky jeho činnosti sú kvalitné s malými nedostatkami 

dobrý(3) 

Žiak: 

-ovláda 50% vzdelávacieho obsahu, 

-úlohy odovzdáva načas avypracováva viac ako polovicu cvičení s chybami, 

-vypracováva nadpolovičnú väčšinu pracovných listov, cvičení z knihy a pracovného zošita, projekty s chybami, 

-výsledky jeho písomného prejavu sú väčšinou správne, 

-prekladá s nedostatkami, ale jeho prekladom sa dá porozumieť, 

-používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu, 



-písomný prejav má nedostatky, ale dá sa mu porozumieť, 

-výsledky jeho činnosti sú s nedostatkami 

dostatočný(4) 

Žiak: 

-ovláda 30% vzdelávacieho obsahu, 

-úlohy odovzdáva načas a vypracováva menej ako polovicu cvičení s chybami, 

-vypracováva menej  ako  polovicu pracovných listov, cvičení z knihy  a pracovného zošita, projekty s chybami, 

-výsledky písomného prejavu má s chybami, ale zrozumiteľné, 

-žiak napíše zadanú úlohu len s pomocou učiteľa,  

-má obmedzenú slovnú zásobu, používa často nesprávne jazykové prostriedky  ,-slovná  zásoba  je  jednoduchá,  

ale stále  primeraná  zadanej  téme, časté  gramatické  chyby  čiastočne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu 

nedostatočný(5) 

Žiak: 

-ovláda menej ako 30%  vzdelávacieho obsahu, 

-používa  nevhodnú slovnú zásobu, 

-neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba bráni porozumeniu  , 

-množstvo gramatických chýb v písomnom prejave znemožňuje porozumenie, 

-prekladá len s pomocou slovníka 

ISCED 1 –predmety, ktoré nebudú hodnotené na vysvedčení známkou 

Predmety: INFORMATIKA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, 

HUDOBNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA  

absolvoval 

 -žiak  splnil  úlohy  zadané  učiteľom  na  minimálne  50%  v  daných  termínoch  najneskôr  však  do 15.6.2020 

- v období pred prerušením vyučovania  si plnil dôsledne svoje povinnosti, 

neabsolvoval  

-žiak nesplnil žiadne úlohy zadané učiteľom,  

-do  obdobia,  kedy  začala  mimoriadna  situácia,  dosahoval  v  škole  pri  riadnej  klasifikácii priebežné 

hodnotenie nedostatočný a na hodinách nepracoval. 

 

 



Kritéria hodnotenia ISCED 2 

ISCED 2 – prírodovedné predmety 

Predmety: MATEMATIKA, FYZIKA, CHÉMIA, GEOGRAFIA, BIOLÓGIA 

výborný (1)  

-žiak si bezchybne alebo s minimom nepodstatných chýb, do času určeného učiteľom (najneskôr však do 

15.6.2020), samostatne spracováva všetky poznámky do zošita zadávané učiteľom,  

-minimálne  na  90%  v  čase  určenom  učiteľom  učiteľom (najneskôr však do 15.6.2020) samostatne  alebo  s  

minimom  nepodstatných  chýb vypracováva všetky cvičenia a úlohy z učebnice a pracovného zošita,  

-ak je na to doma technicky vybavený, vypracuje všetky online testy a absolvuje všetky online lekcie pridelené 

učiteľom, 

-žiak samostatne spracuje zadané projekty a ak je na to vybavený, zašle učiteľovi fotodokumentáciu alebo 

prezentáciu, môže aj písomne  (geografia, biológia, fyzika, chémia) 

chválitebný (2) 

 -žiak  si  s  minimom  malých  chýb, do  času  určeného  učiteľom  (najneskôr  však  do  15.6.2020), samostatne 

spracováva všetky poznámky do zošita zadávané učiteľom, 

 -minimálne na 75% v čase určenom učiteľom učiteľom (najneskôr však do 15.6.2020)  samostatne alebo s 

minimom malých chýb (ktoré si vie sám po upozornení učiteľa opraviť), vypracováva všetky cvičenia a úlohy z 

učebnice a pracovného zošita,  

-ak je na to doma technicky vybavený, vypracuje všetky online testy  a absolvuje všetky online lekcie pridelené 

učiteľom, 

-žiak  samostatne  spracuje  zadané  projekty  a  prezentácie  s malým  počtom  chýb  v určenom  čase,  v 

určenom termíne zašle učiteľovi fotodokumentáciu alebo prezentáciu, môže aj písomne  (geografia, biológia, 

fyzika, chémia) 

dobrý (3) 

 -žiak si s chybami, do času určeného učiteľom (najneskôr však do 15.6.2020), samostatne spracováva všetky 

poznámky do zošita zadávané učiteľom,  

-minimálne  na  50%  v  čase  určenom  učiteľom učiteľom (najneskôr však do 15.6.2020)  samostatne,  ale  s  

chybami  (ktoré  si  vie  na  základe návodov učiteľa zväčša  opraviť), vypracováva  čo najviac  cvičení a úloh z 

učebnice a pracovného zošita,  

-ak  je  na  to  doma  technicky  vybavený,  vypracuje  nadpolovičnú  časť  online  testov    a absolvuje 

nadpolovičný počet online lekcií pridelených učiteľom,  

dostatočný (4)  

-žiak  si  s chybami, do  času  určeného  učiteľom (najneskôr však do 15.6.2020)  , spracováva  všetky  poznámky  

do  zošita  zadávané učiteľom,  



-minimálne  na  30%  v čase  určenom  učiteľom učiteľom (najneskôr však do 15.6.2020),  ale  aj  so  závažnými  

chybami  (z  ktorých  si  vie  na základe  podrobných  návodov  učiteľa  aspoň  niekoľko  opraviť), vypracováva  

cvičenia  a  úlohy  z učebnice a pracovného zošita, 

 -ak  je  na  to  doma  technicky  vybavený,  vypracuje  aspoň  jeden  online  test a absolvuje  aspoň  jednu online 

lekciu pridelenú učiteľom,  

nedostatočný (5)  

-žiak si, do času určeného učiteľom (najneskôr však do 15.6.2020), nespracoval žiadne poznámky do zošita 

zadané počas tohto obdobia,  

-nevypracoval v tomto období žiadne cvičenia a úlohy z učebnice a pracovného zošita, neabsolvoval ani jednu 

online aktivitu 

-do  obdobia,  kedy  začala  mimoriadna  situácia, dosahoval  v  škole  pri  riadnej  klasifikácii priebežné 

hodnotenie nedostatočný 

 

Predmety: INFORMATIKA, TECHNIKA 

absolvoval 

-žiak  splnil  úlohy  zadané  učiteľom  na  minimálne  50%  v daných  termínoch,  najneskôr  však  do 15.6.2020, 

- v období pred prerušením vyučovania  si plnil dôsledne svoje povinnosti, 

neabsolvoval 

-žiak nesplnil žiadne úlohy zadané učiteľom, 

-do  obdobia,  kedy  začala  mimoriadna  situácia,  dosahoval  v  škole  pri  riadnej  klasifikácii priebežné 

hodnotenie nedostatočný. 

Predmet: DEJEPIS 

výborný (1) 

-žiak  minimálne  na  90  %  v  čase  určenom  učiteľom (najneskôr však do 15.6.2020)  samostatne  a  s  

minimom  nepodstatných  chýb vypracúva všetky úlohy a cvičenia z učebnice a prac. listu 

 -žiak si bezchybne s minimom nepodstatných chýb samostatne spracúva všetky poznámky do zošita zadané 

učiteľom  

-žiak  samostatne  spracuje  zadané  praktické  úlohy  a  projekty  a  ak  je  na  to  technicky vybavený,  v 

určenom termíne zašle učiteľovi fotodokumentáciu alebo prezentáciu, môže aj písomne  

-žiak správne  a v určenom čase  vypracúva domáce úlohy  a testy v  Edupage ak je na to technicky vybavený  

-ak žiak nie je technicky vybavený a nemôže zadané úlohy vypracúvať a odosielať online môže po dohode  

rodiča  s  učiteľom  úlohy  odovzdávať  aj  poštou aj osobne   alebo  posielať  po  inom  učiteľovi 

chválitebný (2) 



-žiak minimálne na 75 % v čase určenom učiteľom (najneskôr však do 15.6.2020) samostatne a s minimom 

malých chýb, ktoré si po upozornení dokáže samostatne opraviť, vypracúva všetky úlohy a cvičenia z učebnice a 

prac. Listu 

 -žiak si bezchybne s minimom malých chýb samostatne spracúva všetky poznámky do zošita zadané učiteľom -

žiak  samostatne  spracuje  zadané  praktické  úlohy  ,  projekty  a  prezentácie  a  ak  je  na  to  technicky 

vybavený, v určenom termíne zašle učiteľovi fotodokumentáciu alebo prezentáciu, môže aj písomne  

 -žiak  minimálne  na  75%  v  určenom  čase  vypracúva  domáce  úlohy  a  testy  v  Edupage  ak je  na  to 

technicky vybavený 

 -ak žiak nie je technicky vybavený a nemôže zadané úlohy vypracúvať a odosielať online môže po dohode  

rodiča  s  učiteľom  úlohy  odovzdávať  aj  poštou  alebo  posielať  po  inom  učiteľovi,   

dobrý (3) 

-žiak minimálne na 50 % v čase určenom učiteľom (najneskôr však do 15.6.2020) samostatne ale s chybami, 

ktoré si podľa návodu od učiteľa dokáže vo väčšine prípadov opraviť, vypracúva úlohy a cvičenia z učebnice a 

prac. listu-žiak si s chybami v určenom čase samostatne spracúva všetky poznámky do zošita zadané učiteľom  

-žiak samostatne spracuje v nadpolovičnej väčšine zadané praktické úlohy , projekty a prezentácie a ak  je  na  

to  technicky  vybavený,  v  určenom  termíne  zašle  učiteľovi  fotodokumentáciu  alebo prezentáciu, môže aj 

písomne  

-žiak  minimálne  na  50%  v  určenom  čase  vypracúva  domáce  úlohy  a  testy  v  Edupage  ak  je  na  to 

technicky vybavený  

-ak žiak nie je technicky vybavený a nemôže zadané úlohy vypracúvať a odosielať online môže po dohode  

rodiča  s  učiteľom  úlohy  odovzdávať  aj  poštou aj osobne  alebo  posielať  po  inom  učiteľovi,   

dostatočný (4) 

-žiak minimálne na 30 % v čase určenom učiteľom samostatne (najneskôr však do 15.6.2020) ale so závažnými 

chybami, z ktorých si  niekoľko  podľa  podrobného  návodu  od  učiteľa  dokáže  opraviť,  vypracúva  úlohy  a  

cvičenia  z učebnice a prac. listu  

 -žiak si s chybami v určenom čase samostatne spracúva všetky poznámky do zošita zadané učiteľom -žiak 

samostatne spracuje aspoň jednu zadanú praktickú úlohu alebo projekt či prezentáciu a ak je na to technicky 

vybavený, v určenom termíne zašle učiteľovi fotodokumentáciu alebo prezentáciu, môže aj písomne  

 -žiak  minimálne  na  30%  v  určenom  čase  vypracúva  domáce  úlohy  a  testy  v  Edupage  ak  je  na  to 

technicky vybavený  

-ak žiak nie je technicky vybavený a nemôže zadané úlohy vypracúvať a odosielať online môže po dohode  

rodiča  s  učiteľom  úlohy  odovzdávať  aj  poštou  aj osobne alebo  posielať  po  inom  učiteľovi,   

nedostatočný (5) 

-žiak  si  do  času  určeného  učiteľom  nevypracoval  ani  jednu  zo  zadaných  úloh  z  učebnice  či pracovného 

listu 

 -žiak si do času určeného učiteľom nespracoval žiadne poznámky do zošita 



 -žiak do času určeného učiteľom nevypracoval žiadnu zo zadaných praktických úloh ani žiadny zo zadaných 

projektov či prezentácií -do  obdobia,  kedy  začala  mimoriadna  situácia,  dosahoval  v  škole  pri  riadnej  

klasifikácii  priebežné hodnotenie nedostatočný 

 

Predmet: TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

absolvoval 

-žiak splnil zadané pohybové  úlohy a zaslal videá  alebo fotky o splnení pohybovej úlohy zadané učiteľom na 

minimálne 50% v daných termínoch najneskôr však do 15.6.2020 

- v období pred prerušením vyučovania  si plnil dôsledne svoje povinnosti, 

neabsolvoval 

-žiak nesplnil žiadne úlohy zadané učiteľom, 

-do  obdobia,  kedy  začala  mimoriadna situácia,  dosahoval  v  škole  pri  riadnej  klasifikácii priebežné 

hodnotenie nedostatočný a na hodinách nepracoval. 

 

Predmety:  OBČIANSKA  NÁUKA, VÝTVARNÁ  VÝCHOVA,  HUDOBNÁ  VÝCHOVA,  

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA 

absolvoval 

-žiak  splnil  úlohy  zadané učiteľom  na  minimálne  50%  v  daných  termínoch  najneskôr  však  do 15.6.2020 

- v období pred prerušením vyučovania  si plnil dôsledne svoje povinnosti, 

neabsolvoval 

-žiak nesplnil žiadne úlohy zadané učiteľom, 

-do  obdobia,  kedy  začala  mimoriadna  situácia,  dosahoval  v  škole  pri  riadnej  klasifikácii priebežné 

hodnotenie nedostatočný a na hodinách nepracoval. 

 

Predmety: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, ANGLICKÝ JAZYK, NEMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK 

výborný (1) 

Žiak:  

-ovláda 90% vzdelávacieho obsahu,  

-k splneniu úloh pristupuje aktívne, tvorivo, úlohy odovzdáva načas, 

-pracovné listy, cvičenia z knihy a pracovného zošita, projekty vypracováva len s malými nepodstatnými 

chybami, 

-výsledky jeho písomného prejavu sú správne a kvalitné, 



-prekladá len s malými nedostatkami, 

-používa vždy primeranú slovnú zásobu,  

-písomný prejav nemá nedostatky, 

-výsledky jeho činnosti sú  kvalitné, bez nedostatkov 

chválitebný(2) 

Žiak: 

- ovláda 75% vzdelávacieho obsahu, 

- k splneniu úloh pristupuje aktívne, úlohy odovzdáva načas, 

-pracovné listy, cvičenia z knihy a pracovného zošita, projekty vypracováva s malým počtom chýb 

-výsledky jeho písomného prejavu sú správne, 

-prekladá len s malými nedostatkami, 

-používa primeranú slovnú zásobu, 

-písomný prejav má malé nedostatky, 

-výsledky jeho činnosti sú kvalitné s malými nedostatkami 

dobrý(3) 

Žiak: 

-ovláda 50% vzdelávacieho obsahu,  

-úlohy odovzdáva načas a vypracováva viac ako polovicu cvičení s chybami, 

-vypracováva  s  chybami  nadpolovičnú  väčšinu  pracovných  listov,  cvičení  z knihy  a pracovného  zošita, 

projektov 

-výsledky jeho písomného prejavu sú väčšinou správne, 

-prekladá s nedostatkami, ale jeho prekladom sa dá porozumieť, 

-používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu, 

-písomný prejav má nedostatky, ale dá sa mu porozumieť, 

-výsledky jeho činnosti sú s nedostatkami 

dostatočný(4) 

Žiak: 

-ovláda 30% vzdelávacieho obsahu,  

-úlohy odovzdáva načas a vypracováva menej ako polovicu cvičení s chybami, 

-vypracováva menej ako polovicu pracovných listov, cvičení z knihy a pracovného zošita, projekty s chybami, 



-výsledky písomného prejavu má s chybami, ale zrozumiteľné, 

-žiak napíše zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, 

-má obmedzenú slovnú zásobu, používa často nesprávne jazykové prostriedky, 

 -slovná zásoba je jednoduchá, ale stále primeraná zadanej téme  

-časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu 

nedostatočný(5) 

Žiak: 

-ovláda menej ako 30% vzdelávacieho obsahu, 

-úlohy neodovzdáva načas,  

-nevypracováva si projekty, pracovné listy, cvičenia z učebnice alebo len niekedy, 

-používa nevhodnú slovnú zásobu, 

-neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba bráni porozumeniu textu, 

-množstvo gramatických chýb v písomnom prejave znemožňuje porozumenie textu, 

-prekladá len s pomocou slovníka, 

-aj napriek pomoci učiteľa žiak nie je ochotný rešpektovať jeho pokyny a usmernenia. 

 

Štatistika :  

Počet žiakov preskúšaných k 31.8.2020 : 0 

Počet žiakov ISCED 2 opakujúcich ročník : 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Zamestnanci školy 

Zapojenie zamestnancov školy počas prerušeného vyučovania :  

Kategória  
zamestnancov  

Marec Apríl Máj Jún 

Riaditeľ školy Práca v škole Práca v škole 
 

Práca v škole 
 

Práca v škole 

Zástupcovia RŠ Práca z domu Práca z domu Práca z domu Práca v škole 
Práca z domu 

Pedagogickí 
zamestnanci 

Práca z domu Práca z domu Práca z domu Práca v škole 
Práca z domu 
/ podľa rozvrhu /  

Asistenti učiteľa Práca z domu Práca z domu Práca z domu Práca v škole 
Práca z domu 
/ podľa rozvrhu / 

Vychovávatelia ŠKD Práca z domu Práca z domu Prekážka v práci  Práca v škole 
Práca z domu 
/ podľa rozvrhu / 

Prevádzkoví 
zamestnanci – 
kancelária 

Práca z domu Práca z domu Práca z domu Práca v škole 

Prevádzkoví 
zamestnanci 

Práca v škole Práca z domu Prekážka v práci  
Práca v škole 

Práca v škole 

Zamestnanci 
školskej jedálne  

Práca v škole Práca v škole Prekážka v práci Prekážka v práci  
Práca v škole  

 

Činnosť zamestnancov podľa jednotlivých kategórií :  

Riaditeľ školy 

Pracoval počas celého prerušenia vyučovania v škole. Komunikoval so zriaďovateľom školy – mestom Revúca. 
Zabezpečoval prenos informácii z mesta s webov ministerstva školstva pedagogickým zamestnancom školy. 
Koordinoval činnosť prevádzkových zamestnancov školy. Komunikoval s pedagógmi školy prostredníctvom 
elektronickej komunikácie. Bol poradcom pre zamestnancov školy.  
Koordinoval a zabezpečoval  nákup a distribúciu dezinfekčných, hygienických potrieb a OOPP zamestnancom 
školy. Koordinoval prípravu a realizáciu protiepidemiologických opatrení.  

Zástupcovia RŠ 

Pracovali po dobu 03-05 z domu. Zabezpečovali vyučovanie svojich predmetov. Zabezpečovali komunikáciu so 
svojimi pedagógmi ISCED 1, 2, ŠKD. Koordinovali ich činnosť počas prerušeného vyučovania. Po otvorení školy 
1.6.2020 zabezpečovali priebeh vyučovacieho procesu.  

Pedagogickí zamestnanci 

Od 16.3. do 1.6.2020 pracovali z domu. Hneď ako to bolo možné realizovali on-line vzdelávanie svojich žiakov. 
Triedni učitelia koordinovali činnosť vyučujúcich vo svojich triedach. Komunikovali s pedagógmi a rodičmi 
žiakov. Zabezpečovali a koordinovali prípravu a distribúciu materiálov pre žiakov nezúčastňujúcich sa on-line 
vyučovania a dištančného vzdelávania. Riadili sa rozvrhom platným počas dištančného vzdelávania. 
Od 1.6. zabezpečovali vyučovanie podľa rozvrhu v škole.  

Asistenti učiteľa 

Podporovali činnosť pedagógov. Komunikovali so žiakmi so ŠVVP. Odosielali im podporné materiály.  

Vychovávatelia ŠKD 

V mesiacoch 03-04 pracovali z domu. Boli v kontakte so žiakmi školy , posielali im zábavné úlohy, hry – na 
trávenie voľného času. V mesiaci 05 mali prekážku v práci. Od 1.6.2020 zabezpečovali v súlade s platným 
rozvrhom činnosť školského klubu detí.  

Prevádzkoví zamestnanci – kancelária 

V mesiacoch 03-05 pracovali z domu. Zabezpečovali účtovnú a mzdovú agendu. Od 1.6.2020 pracovali v škole 
a riešili úlohy v zmysle svojej pracovnej náplne.  



Prevádzkoví zamestnanci 

V období od 16.3. do 1.6.2020 mali prekážku v práci a zároveň aj služby v škole – podľa rozpisu . Zabezpečovali 
starostlivosť o kvety, základnú čistiace a hygienické práce – okná, dvere, podlahy, hygienické zariadenia. 
Pripravovali protiepidemiologické opatrenia platné od 1.6.2020. OD 1.6. zabezpečovali hygienické opatrenia 
nad rámec štandardných opatrení v súlade s vydanými pokynmi riaditeľa školy – zvýšená frekvencia 
dezinfekcie – dvier, kľučiek, umývadiel, hygienických zariadení.  

Zamestnanci školskej jedálne 

V období od 16.3. do 1.6.2020 mali prekážku v práci a zároveň aj služby v škole – v školskej kuchyni – podľa 
rozpisu . Zabezpečovali starostlivosť  - základné čistiace a hygienické práce – okná, dvere, podlahy, hygienické 
zariadenia. Kontrolovali záručné doby potravín. Od 1.6.2020 zabezpečovali stravovanie žiakov školy 
a zamestnancov v súlade s novým dodatkom k prevádzkovému poriadku zariadenia školského stravovania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Materiálne podmienky 

Materiálne zabezpečenie zamestnancov podľa jednotlivých kategórií :  

Kategória  
zamestnancov 

Materiálne zabezpečenie  

Riaditeľ školy  Notebook,  mobilný telefón  

Zástupcovia RŠ Notebook 

Pedagogickí zamestnanci  Notebook 

Asistenti učiteľa Notebook 

Vychovávatelia ŠKD Notebook 

Prevádzkoví zamestnanci – kancelária Notebook,  mobilný telefón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Vyhodnotenie plnenia cieľov školy 

Poslaním  našej školy je kvalitná príprava žiakov na stredoškolské  štúdium takým spôsobom, ktorý umožňuje 

žiakovi úspešne sa uchádzať o stredoškolské  štúdium v odbore preňho najatraktívnejšom.  

 

                 Chceme zmeniť lexikografický súhrn vedomostí na systémový, aby sa zabezpečila kvalita, zručnosť a 

samostatnosť pri získavaní a využívaní vedomostí. 

 

                 Školský vzdelávací program, náš základný dokument,   od ktorého sa odvádza výchova a vzdelávanie 

v našej škole ,  vychádza z cieľov základného vzdelávania a kľúčových kompetencií štátneho vzdelávacieho 

programu , z analýzy  vlastných materiálnych , finančných a personálnych  možností  a schopností 

pedagogického zboru, požiadaviek rodičov a záujmov žiakov a  nadviazaním na tradície školy. Kladie dôraz na 

princípy humanistickej pedagogiky. Vo výchove a vzdelávaní uplatňujeme tvorivo-humanistickú koncepciu s 

dôrazom na aktivitu a slobodu tvorivosti.  

 

               Víziou Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej je budovanie modernej školy 21. storočia, v ktorej 

nájde uplatnenie každé dieťa .  

 

               Keďže naša škola je,  a bude naďalej orientovaná na žiaka a bude vychádzať z dvoch základných 

princípov:  

 

 škola je pre žiaka, a to pre každého, talentovaného aj menej nadaného,  
 

 každý žiak je iný, jedinečný. 
 

Hlavné  priority vzdelávania: 

 

 poskytnúť žiakom ucelený základný systém vedomostí a zručností s vysokým stupňom ovládania 
 

 smerovať žiakov k rozvoju tohto systému podľa individuálnych schopností, pričom žiak má byť pri 
tejto činnosti čo najviac aktívnym prvkom 

 

 prostredníctvom voliteľných predmetov prehĺbiť vedomosti a schopnosti žiakov do  miery, ktorá 
im umožní sa uchádzať o stredoškolské štúdium v príslušnom odbore 

 

 dosiahnuť ucelený systém základných vedomostí, ktoré sú predpokladom efektívneho rozvoja 
schopností žiaka 

 

 viesť žiaka spôsobom, ktorý priebežne zabezpečuje výchovu kompetentnej osobnosti 
 

 vhodnou motiváciou dosiahnuť u žiaka, aby zmysluplne vyhľadával informácie z rozmanitých 
zdrojov a aby bol schopný tieto informácie sprostredkovať 

 

 viesť žiakov k tímovej práci v triede na projektoch a v mimoškolskej činnosti 
 

 nabádať žiakov k tvorbe sociálno-komunikačného prostredia vo vyučovacom procese 
 

 podporovať talentovaných žiakov 
 

 pristupovať k žiakovi ako individuálnej osobnosti (rôzne stupne ovládania učiva hodnotiť 
pozitívnym spôsobom) 



 

 vedieť motivovať a nabádať k práci aj žiaka s menšími individuálnymi predpokladmi a umožňovať 
mu zažiť úspechy v škole / žiakom s individuálnymi výchovnovzdelávacími potrebami aj 
rešpektovaním ich daností /  
 

 výchovno – vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave pre život, aby sa žiak usiloval samostatne a 
tvorivo myslieť 
 

 podporovať činnosti, ktoré sekundárne posilňujú hlavné priority  / motivácia pedagogického 
kolektívu, spolupráca s rodičmi / 
 

 aktívne zapájať žiakov do mimovyučovacích a mimoškolských činností 
 

 formovať u žiakov zdravý životný štýl, emociálnu inteligenciu, sociálne cítenie, kritický a zároveň 
konštruktívny postoj k problémom, ktoré žiak okolo seba nachádza 
 

 rozvoj čitateľskej, matematickej a finančnej  gramotnosti  
 

 rozvíjať komunikáciu žiakov v cudzích jazykoch 
 

 rozvíjať a budovať digitálne kompetencie .  
 

             V našej zvýšenej pozornosti sa budú nachádzať aj integrovaní žiaci, vzdelávajúci sa podľa individuálnych 

vzdelávacích plánov. K dispozícii máme aj asistentov  učiteľa, služby školského psychológa a školského 

logopéda. Rokujeme o možnostiach prítomnosti špeciálneho pedagóga vo vyučovacom procese. Pričom 

spolupracujeme s odborníkmi z CPPPaP v Revúcej a nadviažeme spoluprácu so ŠZŠ v Revúcej pri výchove 

a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.  

 

Základná škola J. A. Komenského v Revúcej stojí na nasledovných základných pilieroch :  

 rozvoj komunikácie v cudzích jazykoch – vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníka už v rozsahu 2. 
vyučovacích hodín týždenne, pokračujeme druhým cudzím jazykom od 7. ročníka – ruským 
jazykom , resp. nemeckým jazykom. K dispozícii sú dve plnohodnotné jazykové laboratória pre 
primárne vzdelávanie a nižšie sekundárne vzdelávanie .  Uplatňujeme metódu CLILL v 4.  našej 
základnej školy  

 

 rozvoj gramotnosti v oblasti IKT – vyučujeme informatiku  od 2. ročníka a pokračujeme 
informatikou od 5. ročníka. Škola má k dispozícií 4 počítačové učebne, wifi sieť, dostatočné 
množstvo  PC, notebookov, interaktívnych tabúľ, projektorov, ... . Využívame informačné 
technológie v rámci všetkých vyučovacích hodín, k dispozícii je sieť interaktívnych pracovísk / tried 
/ 

 

 rozvoj environmentálneho cítenia  - vlastný environmentálny projekt Ekologická škola, 
pokračujeme v  zapojení školy do projektu Zelená školy a do projektu separovaného zberu a zberu 
elektroodpadu  
 

 šport – neoddeliteľná súčasť zdravého života – v rámci telesnej výchovy v 2.- 3. ročníku zavádzame 
prvky tenisu do TŠV , rozšírili sme počet hodín TšV v 3. ročníku na 3 hodiny týždenne,  
vybudovanie vlastnej mini telocvične – posilňovne , vlastný športový areál, ktorého súčasťou sú 
dve ihriská z recyklovanej gumy, bežecká antuková dráha, upravované trávnaté ihrisko, vybavená 
umelým povrchom pokrytá telocvičňa s rekonštruovaným osvetlením, ozvučením, svetelnou 
výsledkovou tabuľou,  bohatá ponuka športových záujmových útvarov – florbal, tenis, KIMBALL, 



futbal, športové hry. Budujeme nové športovo- oddychové centrum školy s vonkajšími hracími 
prvkami, oddychovým posedením, altánkom. Alternatívou k druhému cudziemu jazyku je aj 
pohybová príprava. 
 

 rozvoj spôsobilosti smerujúcich  k iniciatívnosti a podnikavosti – každoročne zakladáme v 9. 
ročníku v rámci záujmového krúžku,  cvičnú študentskú akciovú spoločnosť a sme na Slovensku už 
niekoľko rokov najlepší. Máme skvele vybavenú školskú dielňu na techniku, ekonomiku 
domácnosti a polytechnickú výchovu. K dispozícii je kvalitne vybavená cvičná kuchynka.  
 

 rozvoj spôsobilostí vnímať súčasné média  - máme vybudované vlastné mediálne štúdio – časopis 
MAGIC 7, školský žiacky rozhlasový súbor, školskú televíziu.  

   

 rozvoj tvorivosti a estetického cítenia prostredníctvom umelecko-dramatických činností / dva 
dramatické súbory pre žiakov primárneho vzdelávania i pre žiakov nižšieho sekundárneho 
vzdelávania / . Do budúcnosti je naším cieľom vybudovať vonkajšie javiskové priestory.  
 

 rozvoj technického myslenia, tvorivosti podporujeme aj vlastným voliteľným predmetom – 
polytechnickou výchovou.  
 

            Dané piliere , ktoré sú zároveň aj piliermi nášho školského vzdelávacieho programu , sú budované spolu 

s partnermi „ zákazníkmi „ školy a to rodičmi  žiakov  , na základe ich požiadaviek, po zohľadnení personálnych , 

materiálnych a finančných možností školy. Budujeme novú kvalitu komunikácie medzi učiteľom a žiakom, 

školou a rodičmi , a to na základe partnerstva, spolupráce a zapojenia rodičov do vyučovacieho procesu. 

 

Iste sa nám deklarovaná vízia, ciele a úlohy nepodarilo v plnom rozsahu splniť. Bolo to spôsobené vzniknutou 

mimoriadnou situáciou. Snáď nový školský rok sa podarí dobehnúť zmeškané.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Špecifická podpora počas mimoriadnej situácie 

 

Podpora zamestnancom školy / zo strany vedenia školy / :  

- možnosť pracovať z domu  
- pracovný notebook 
- príspevok na stravu  
- možnosť telefonickej komunikácie 
- telefonické podpora 
- e-mailová komunikácia  
- možnosť osobných – pracovných kontaktov v prípade potreby  
- pri nástupe do ZŠ – OOPP – rúška, rukavice, ochranné štíty 
- pri nástupe do ZŠ – dezinfekčné prostriedky – mydlo, dezinfekčné gely, dezinfekčné utierky 
- pri nástupe do ZŠ – zvýšené hygienické opatrenia  

Podpora rodičov žiakov školy / zo strany pedagógov školy / :  

- telefonická podpora 
- e-mailová komunikácia  
- dištančné vzdelávanie pre žiakov školy / on-line vzdelávanie /  
- tlač a distribúcia tlačových materiálov  

Podpora žiakov školy / zo strany pedagógov školy / :  

- dištančné vzdelávanie 
- on-line vzdelávanie 
- tlač a distribúcia tlačových materiálov 
- telefonické poradenstvo 
- e-mailové kontakty - konzultácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Silné a slabé stránky, odporúčania, návrhy – pedagógovia školy  

Hodnotenie dištančného vzdelávania a on – line vzdelávania pedagógmi školy :  

Zhodnotenie  

- účasť cca 70 % žiakov 
- náročná koordinácia 
- potreba orientácie v IKT na oboch stranách  učiteľ – žiak 
- možnosť motivovať k pravidelnému cvičeniu  
- pekné videá z domáceho cvičenia  
- dištančné vzdelávanie je náročné pre ZŠ  
- chýbal osobný kontakt, sociálne návyky 
- nedostatočné vybavenie domácností IKT  
- rozdelenie žiakov do rôznych skupín ako rôzne / svedomitosť, vybavenie IKT, podpora rodiny, ... / pracovali 
- spestrenie vyučovania 
- možnosť daného vyučovania iba krátkodobo   
- dištančné vyučovanie – pozitívna skúsenosť 
- slabí žiaci nevyužili možnosti dobrovoľného vyučovania  
- dištančné vzdelávanie vyžaduje veľkú mieru svedomitej práce zo strany žiaka rodiča 
- strata osobného kontaktu zo žiakom  
- flexibilita v používaní IKT 
- dištančné vzdelávanie – špecifická príprava učiteľa 
- mimoriadnosť situácie 
- dištančné vzdelávanie nemôže byť náhradou prezenčného vzdelávania – iba ak kombinácia 
- dobrá skúsenosť 
- nepripravenosť pedagógov na takýto typ vzdelávania 
- výborná spolupráca s niektorými rodičmi  
- zisk nových kompetencií potrebných na on-line vzdelávanie  
- mnohí žiaci vďaka už doterajšej práci vedeli pracovať s niektorými vedomostnými servermi  
- atraktívna forma vzdelávania 
- možnosť sebareflexie 
- menší stres pri riešení úloh 
- náročná časová synchronizácia 
- vysoké sústredenie a koncentrácia 
- nesmierna náročnosť v 1. ročníku  
- skĺbenie pracovných a rodičovských povinností 
- postupná strata motivácie 
- strata kolektívu  
-  

Pozitíva 

- rýchla spätná väzba 
- pozitívum IKT na žiakov  
- možnosť voľby pracovného tempa  
- pohodlie domova 
- plnenie zadaní z TšV – zasielanie videí  
- rozvrhnutie dištančného vzdelávania je možné upravovať podľa podmienok a požiadaviek konkrétneho žiaka 
- žiak pracuje v známom prostredí  
- lepšia koncentrácia žiaka na prácu  
- zvýšený záujem o komunikáciu cez IKT 
- možnosť zapojiť do vzdelávania aj choré deti 
- zdokonalenie vo využívaní IKT 
- užitočné webové stránky  
- individuálny prístup k žiakom  
- samostatnosť žiakov  
- zmysluplnosť internetu  
- samoštúdium žiakov  



- samoštúdium učiteľov  
- časový priestor bez obmedzenia  
- dostupnosť a otvorenosť pre všetkých 
- zvyšovanie počítačovej gramotnosti  
- rýchly prístup k učebným zdrojom  
- regulovanie a rozdelenie času na spracovanie úloh  
- práca v domácom prostredí  
- blokové vyučovanie 
- vyučovanie bez zvonenia 
- dostatočný priestor na opakovanie učiva 
- veľmi dobrá spolupráca s rodičmi  
- dobré vzdelávanie cez ZOOM 
- rozmanitosť vzdelávacích ponúk internetu 
- veľmi dobré vzdelávacie serveri  

Negatíva 

- rôzna kvalita internetového pripojenia 
- nie všetci žiaci komunikovali 
- nespokojnosť so zadaniami z TšV 
- sprehľadniť hodnotenie žiakov  
- stanoviť si ciele, ktoré chceme týmto typom vzdelávania  
- určitá možnosť podvádzania zo strany niektorých žiakov  
- spájanie dobrovoľného vyučovania a otvorenia škôl  
- dostupnosť IKT 
- neochota rodičov spolupracovať s učiteľom  
- izolovanosť žiakov počas karantény 
- slabé IKT vybavenie jednotlivých rodín  
- neochota a nezáujem niektorých žiakov a rodičov 
- nedostatočné vybavenie IKT u sociálne slabých rodín  
- vysoké nároky na prípravu na on-line vyučovanie 
- zlenivenie niektorých žiakov 
- nedostatočné IKT vybavenie žiakov  
- práca na mobile, absencia tabletov a notebookov  
- nedôslednosť niektorých rodičov  
- ťažká spolupráca s nespolupracujúcimi učiteľmi  
- nutnosť pripojenia na internet 
- nutnosť vybavenia – notebook + mobil  
- mladší žiaci nemusia mať vlastný e-mail  
- chýba dohľad rodičov nad žiakmi  
- nie všetci žiaci spolupracujú na 100 %  
- časová náročnosť prípravy  
- nedostatočná motivácia  
- neschopnosť samostatného učenia  
- problematická kontrola žiakov  
- bez dohľadu rodiča dištančné vzdelávanie nie je možné  
- dištančné vzdelávanie iba pre žiakov ISCED 2 
- technické problémy pri spojení  
- obsiahla inštruktáž – pri ISCED 1 
- spracovávanie úloh rodičmi žiakov  
- náročnosť vyhodnocovania zasielaných prác žiakov 
- zásah do rodinného života pedagógov  
- nezapojenie všetkých žiakov do on-line vyučovania  
- náročnosť a zdĺhavosť práce  
- odmietanie on-line výučby zo strany rodičov  
- znevýhodnenie žiakov bez internetu  

Odporúčania  

- vytváranie pohybových návykov pravidelného cvičenia  
- každý učiteľ vlastné materiály – vlastná databáza  



- zjednotenie podmienok hodnotenia 
- slabá efektívnosť dištančného vzdelávania  
- získavanie vedomostí cez interaktívne technológie má význam iba pre žiakov, ktorí majú záujem  
- dištančné vzdelávanie iba v mimoriadnej situácii 
- dúfame v neopakovanie situácie 
- dodržiavať hygienu u detí  
- pokračovať v obmedzovaní vstupu osôb do budovy  
- preškoliť pedagógov školy na využívanie edupge aplikácie  
- systematické vzdelávanie učiteľov  
- komunikácia s rodičmi  
- kombinovaná forma vyučovania  
- zlepšiť technické vybavenie učiteľov  
- nezahlcovať učiteľov informáciami  
- spolupráca učiteľov pri koordinácii práce so žiakmi 
- lepšia spolupráca učiteľov  
- zle nastavené hodnotenie žiakov – nemožnosť opakovať ročník  
- na hodinách informatiky pripraviť žiakov na on-line vyučovanie  
- pomoc zriaďovateľa pri kontakte s nespolupracujúcimi žiakmi 
- nespolupracujúcich žiakov posunúť na preskúšanie, resp. komisionálne skúšky 
- zabezpečiť prístup k učebným zdrojom  
- realizovať videokonferencie  
- využívať virtuálne učebnice  
- podstatný je prístup učiteľa  
- intenzívna komunikácia s rodičmi  
- nezabudnúť na ľudskosť  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnotenie prerušeného vzdelávania  pedagógmi školy :  

Hodnotenie žiakov 

- žiaci spolupracovali  
- dobrý rozvrh počas prerušenia vyučovania 
- atraktívne formy vzdelávania  
- známky, slovne, priebežne, kombinácia 
- hodnotenie na základe schváleného hodnotenia pedagogickou radou  
- veľmi pekne pracovalo cca 30 % žiakov, 10 % žiakov nepracovalo vôbec  
- žiaci sa vzdelávali individuálne 
- individuálny prístup k žiakom  
- každý žiak dostal spätnú väzbu  
- ťažká práca so žiakmi ktorí nespolupracovali ani počas vyučovania  
- hodnotenie prispôsobené dištančnému vzdelávaniu a on-line vzdelávaniu  
- nehodnotiť druhý cudzí jazyk 

Zamestnávateľ – zamestnanec  

- pomoc medzi kolegami  
- fungovala e-mailová komunikácia 
- denná informovanosť zamestnávateľom  
- dobrá organizácia pri nástupe do školy 1.6.2020 
- poskytnutie príspevku na stravu  
- aktívne informovanie zamestnávateľom  
- on-line stretnutia zamestnancov – veľká pomoc  
- intenzívna komunikácia  
- vzájomná  komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí  
- práca s IKT – únava 
- ušetrenie času pri presune do práce 
- komunikácia na veľmi dobrej úrovni  
- vlastná sebarealizácia učiteľov  
- informovanie zo strany vedenia o celkovej situácii, o dostupných zdrojoch pre učenie z domu  
- dištančné vzdelávanie ako prínos  
- dobré podmienky zo strany zamestnávateľa 
- zo strany zamestnávateľa všetko bolo zabezpečené  
- zamestnávateľ pomáhal a vychádzal v ústrety zamestnancom  
- preposielal potrebné odporúčania, zasielal pracovné materiály 
- pripravoval a informoval cez smernice  
- zasielal odporúčania ako v jednotlivých situáciách postupovať  
- skvelá spolupráca medzi kolegami a vedením školy  
- potešil telefonát od zamestnávateľa počas prerušeného vyučovania  

Materiálne podmienky 

- notebook 
- pracovné materiály 
- internet + mobil – zamestnanec  
- dostatok OOPP pri nástupe do práce 

Opatrenia na zmiernenie následkov mimoriadnej situácie 

- dôkladné zopakovanie učiva v septembri 2020 
- nezaťažovať žiakov prebytočným učivom – redukcia učiva 
- nie je potrebné upravovať obsah učiva 
- presun učiva 
- pravidelná aktualizácia kontaktov na žiakov a rodičov  
- spolupráca s mestom pri kontaktovaní s nespolupracujúcimi žiakmi  
- nič nenahradí osobný kontakt  
- vynechať memorovanie učiva 
- využívať IKT aj počas klasického vyučovania 
- zmiernenie tempa  
- zadávať menej učiva pre prácu z domu  
- u mladších žiakov sa viac venovať opakovaniu učiva 



- predimenzovanie učiva na ZŠ  
- mimoriadna situácia = mimoriadny obsah učiva  

Výzvy pre školu do budúcnosti  

- zaviesť blokové vyučovanie 
- redukcia učiva  
- zjednotiť prácu s EDUPAGE  
- viac motivovať žiakov k samostatnej práci  
- pripraviť učiteľov aby lepšie zvládli podobné situácie  
- zabezpečiť dostatok pracovných zošitov  
- prístup k vzdelávacím portálom  
- lepšie osvojenie EDUPAGE aplikácie 
- škola zvládla danú situáciu veľmi dobre  
- boli vytvorené podmienky na prácu z domu  
- dodržiavať vysoké štandardy hygieny 
- bezpečný odstup + nemiešať deti  
- prejavila sa v danej situácii – učiteľská pohotovosť, flexibilita, kreativita,  
- obmedziť kontakt medzi skupinami  
- organizované príchody na obedy 
- viac prepájať predmety  
- veľká náväznosť vžiakov na  

Iné  

- vyžadovať od zamestnancov pravidelné vzdelávanie v oblasti IKT 
- blokové vyučovanie 
- on-line vyučovanie s mierou  
- nezabúdať na medziľudské vzťahy  
- porozumenie a spomalenie  
- upustiť od formalizmu osnov  
- uskutočňovať etickú výchovu v praxi  
- zlepšiť si IKT kompetencie  
- potreba vzájomnej pomoci medzi kolegami  
- odovzdávanie si skúseností navzájom medzi kolegami  
- poučiť sa z chýb  
- vedenie školy sa rýchlo prispôsobilo vzniknutej situácii  
- rozdeliť e-maily na informatívne + e-maily na spätnú väzbu  
- nekombinovať tým istým učiteľom dištančné aj prezenčné vyučovanie  
- cieľ vyučovania na diaľku bol zvládnutý  
- poďakovanie žiakom, rodičom + vedeniu školy  
- byť pripravení – prejaviť adaptabilitu a flexibilitu  
- dištančné vzdelávanie nie je vhodné pre vyučovanie TšV 
- niektorí rodičia neprejavili záujem o vzdelávanie svojich detí počas celého obdobia prerušenia 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Návrh opatrení 

Opatrenia na úrovni štátu :  

 

Poskytnúť školám podporu, aby vedeli udržať prezenčnú výučbu čo najdlhšie 

Pri plánovaní epidemiologických opatrení je potrebné zohľadňovať zdravie detí v kombinácii s 

potrebou prístupu k plnohodnotnému vzdelávaniu. Je preto nevyhnutné, aby ministerstvo 

školstva užšie spolupracovalo s Úradom vlády SR, s ministerstvom zdravotníctva a s Úradom 

verejného zdravotníctva, a aby spoločne pripravili súbor protiepidemiologických opatrení, 

ktorými sa predíde plošnému zatváraniu škôl počas druhej vlny epidémie.  

Je potrebné priebežne zabezpečovať dobrú informovanosť všetkých aktérov (zriaďovateľov, 

vedenie škôl, učiteľských zborov, zákonných zástupcov), aby sa v prípade podozrenia výskytu 

ochorenia v škole znížili obavy zákonných zástupcov, ktoré by mohli viesť k odmietaniu 

posielať deti do školy. 

Je nevyhnutné zabezpečiť, aby školám či ich zriaďovateľom počas celého školského roka 

nechýbali financie na nákup dezinfekčných a ochranných prostriedkov, potrebných na čo 

najdôslednejšie zníženie pravdepodobnosti prenosu COVID-19 v priestoroch školy. 

V prípade, že budú školy kvôli epidemiologickej situácii prinútené prejsť na dištančné 

vyučovanie, je potrebné jednoznačne usmerniť školy a zákonných zástupcov detí, že 

realizácia a účasť na dištančnom vzdelávaní sú povinné. 

 

Prijať opatrenia, ktorými sa zvýši počet žiakov a žiačok s prístupom k online výučbe a podporí sa 

výučba s využitím IKT  

Zabezpečiť, aby mali vyučujúci, žiaci a žiačky prístup k vyhovujúcim technickým zariadeniam a 

k internetovému pripojeniu. 

Zabezpečiť technickú podporu vyučujúcich, žiakov a žiačok, aby dokázali zvládnuť problémy 

súvisiace s realizáciou online výučby. 

 

Prijať opatrenia na podporu prezenčnej výučby pre vybrané skupiny detí 

Pre najviac ohrozené skupiny žiakov a žiačok zabezpečiť alternatívne možnosti prezenčnej 

výučby aj v prípadoch, kedy dôjde k uzavretiu škôl a/alebo povinnej karanténe. 

Je potrebné vytvoriť manuály, na základe ktorých budú môcť školy, zriaďovatelia a dotknuté 

obce zabezpečiť prezenčnú výučbu v alternatívnych priestoroch a vyčleniť dodatočné zdroje, 

ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie takejto prevádzky. 

 



Prijať opatrenia na podporu offline výučby 

Je potrebné školám jasne komunikovať, že majú povinnosť zapájať do výučby aj žiakov a 

žiačky bez prístupu k online výučbe, prinajmenšom kombinovaním zasielania pracovných 

listov a telefonického kontaktu so žiakmi a žiačkami. 

Školám je potrebné vytvoriť podmienky, aby učitelia a učiteľky vedeli udržiavať telefonický 

kontakt s týmito žiakmi a žiačkami. 

Podporiť tlač pracovných listov poskytnutím dodatočných finančných prostriedkov; vydať 

metodické usmernenie ohľadom určenia osôb zodpovedných za distribúciu a zber 

pracovných listov. 

V prípade masovejšieho uzatvárania škôl opätovne spustiť televízne vysielanie a zabezpečiť 

intenzívnejšie informovanie učiteľov a učiteliek o možnostiach, ako ho využiť na výučbu 

žiakov a žiačok bez prístupu k online a prezenčnej výučbe. 

 

Prijať opatrenia na podporu vzdelávania učiteľov a učiteliek a skvalitňovania offline aj online 

dištančnej výučby 

Zabezpečiť kvalitné učebné materiály a usmernenia v oblasti dištančnej výučby 

Zvýšiť dostupnosť vzdelávania v oblasti dištančnej výučby; poskytovať takéto vzdelávanie aj 

prezenčnou formou (časť učiteliek a učiteľov uviedla, že vzdelávanie neabsolvovali počas 

uzatvorenia škôl preto, že im nevyhovuje online forma vzdelávania). 

 

Opatrenia na úrovni základnej školy  :  

 

Zabezpečiť postupnú výmenu IKT – notebookov u tých učiteľov, u ktorých sú najstaršie resp. 

najmenej výkonné notebooky.  

V prípade znovu zavedenia dištančného vzdelávania posporiť pedagógov a zamestnancov 

školy na home-officce finančnou podporou na zabezpečenie domácej kancelárie – 

internetové pripojenie - poplatky, tlač materiálov, telefonické poplatky, servis notebookov.  

Zabezpečiť dostatok pracovných zošitov pre žiakov pre prípad dištančného vzdelávania.  

Zabezpečiť tlač pracovných materiálov – pracovné listy, pracovné zošity. 

Zabezpečiť vzdelávanie pedagógov z oblasti on-line vzdelávania.  

Presun celého dištančného vzdelávania, komunikácie i celého on-line vychovno-

vzdelávacieho procesu na portál EDUPAGE.  

Počas dištančného vzdelávania zabezpečovať on-line video komunikáciu cez portál ZOOM.  



10. Rôzne 

Zápis do I. ročníka prebiehal  podľa nasledovných podmienok :  

Z dôvodu prísnych hygienických a protiepidemiologických opatrení zápis prebiehal bez prítomnosti detí a bez 

slávnostnej atmosféry, bol administratívny.  

Možnosti spôsobu zápisu:  

1. Zápis elektronicky – prostredníctvom elektronickej prihlášky (online)  prístupnej od 15. 4. 2020 od 

8.00 hod. do 22. 4. 2020 do 16.00 hod.  

 Elektronická prihláška sa dá vytlačiť, podpísať a poslať poštou najneskôr do 17. 4. 2020 na adresu: 

Základná škola J. A. Komenského, Komenského 7, 050 01 Revúca 

               Na obálku napísať „Zápis do 1. ročníka“  

 Doniesť vytlačenú a podpísanú prihlášku do školy v čase osobného zápisu a to 21. 4. 2020  alebo 22. 4. 

2020 od 13.00 do 16.00 a umiestniť do  pripraveného boxu  

Keďže sa jedná o elektronický zápis, nie je potrebné prihlášku vytlačiť, stačí elektronický postup vyplnenia. 

Údaje sa overia po osobnom vyzvaní rodičov školou do dvoch týždňov od ukončenia prerušenia vyučovania.  

 

2. Zápis prostredníctvom zápisného lístka – vo formáte PDF, WORD prístupného od 15. 4. 2020 od 8.00 

hod. do 22. 4. 2020 do 16.00 hod.  

Zápisný lístok prosíme vyplniť (ručne alebo strojovo), vytlačiť, podpísať, oskenovať a:  

 poslať ako prílohu na mailovú adresu zskomre@zskomre.edu.sk 

 doniesť do školy v čase osobného zápisu od 21. 4. 2020  do 22. 4. 2020 v čase od 13.00 hod. do 16.00 

hod. a umiestniť do  pripraveného boxu 

 poslať poštou – najpozdejšie do 17. 4. 2020 na adresu: Základná škola J. A. Komenského, Komenského 

7, 050 01 Revúca 

              Na obálku napísať „Zápis do 1. ročníka“  

 Poznámka: Môžete posielať aj do elektronickej schránky zskomre@zskomre.edu.sk 

v požadovanom formáte.  

Základná škola J. A. Komenského Revúca 

IČO: 37833847 

Číslo schránky: E0006539378 

 

3. Osobný zápis bez prítomnosti detí v priestoroch školy -  21. alebo 22. apríla 2020 v čase od 13.00 

hod. do 16.00 hod.  

kde budú k dispozícii zápisné lístky umiestnené na stoloch v bezpečnej vzdialenosti, ktoré bude možné vyplniť 

(za použitia rúšok, rukavíc a vlastného pera) a následne rodičom vyplnený zápisný lístok umiestniť do 

pripraveného boxu.  

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania a na každého prváka čaká pekný darček. 

mailto:zskomre@zskomre.edu.sk
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Bližšie informácie: 

 Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa 

do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020. 

 Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti 

zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale 

zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho 

prerušenia školského vyučovania. 

 Predčasné zaškolenie žiakov. Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej 

dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, 

ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné 

vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí 

dodatočne. 

 

Takýto spôsob zápisu sa v celku podarilo realizovať a v prípade, že bude potrebné ho riešiť obdobne, budeme 

postupovať podľa takto nastavených pravidiel. V mesiaci jún, hneď po otvorení školy boli vydané a doručené 

rozhodnutia o prijatí do I. ročníka našej ZŠ.  

 

Letná škola :  

Naša základná škola nerealizovala v mesiaci august 2020 letnú školu. Neprihlásila sa do výzvy ministerstva 

školstva.  

Vzťahy medzi aktérmi vzdelávania – žiaci – učitelia – rodičia :  

V období prerušeného vyučovania sa samozrejme menili aj vzťahy medzi dotknutými aktérmi :  

- komunikácia bola elektronická – e-mail, resp. telefonická - telefón 

- vzťahy sa niesli v duchu pomoci, podpory a porozumenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prílohy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam príloh  

Usmernenie na hodnotenie žiakov školy 

Kritéria hodnotenia ISCED 1 

Kritéria hodnotenia ISCED 2 

Hodnotenie priebehu vzdelávania pedagógmi školy 

Organizačné pokyny vydané riaditeľom školy  

Časový a priestorový harmonogram vyučovania od 1. 6. 2020 

Informácie rodičom a žiakom o priebehu vyučovania od 1. 6. 2020 

Rozvrhy 

Zoznam prebratého učiva 

Zoznam neprebratého učiva 

Upravené TVVP pre školský rok 2020-2021 

Iné 

 

 

 

 

 


