
Usmernenie –organizácia výchovy a vzdelávania od 26.10.2020  
 

Vyučovanie žiakov I. stupňa 
 

1. Žiaci I. –IV. ročníka budú mať vyučovanie podľa riadneho rozvrhu (prezenčná forma). 
 

2. Žiaci sa vyučujú v kmeňových triedach, nedochádza k miešaniu žiakov z jednotlivých 
tried. 
 

3. Vyučovanie telesnej a športovej výchovy a hudobnej výchovy sa realizuje teoretickou  
formou. 
 

4. Voliteľný predmet etická výchova a náboženská výchova sa realizuje podľa možností 
školy -bez spájania žiakov z iných tried. 
 

5. ZUŠ, jazykové školy a záujmové útvary nie sú v prevádzke. 
 

 
6. Žiaci nosia vo všetkých vnútorných priestoroch školy rúško (prekryté horné dýchacie 

cesty) aj v exteriéri školy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vyučovanie žiakov II. stupňa 
 

1. Žiaci V. –IX. ročníka budú mať dištančný spôsob vyučovania podľa upraveného 
rozvrhu, ktorý škola žiakom zverejní najneskôr 27.10.2020.  
 

Žiaci sa budú dištančne vzdelávať:  
V. ročník: 12 hod. týždenne,  
VI. –IX. ročník: 15 hod. týždenne. 

 
2. Dištančné vzdelávanie: 

• všetky ďalšie doplňujúce informácie k dištančnému vzdelávaniu dostávajú žiaci od 

triednych  pani učiteliek na Bezkriedy 

• žiaci 2. stupňa si priebežne skontrolujú pripojenie na aplikáciu Skype, portál 

Bezkriedy, program ALF 

• akékoľvek problémy naďalej hlásite svojej triednej pani učiteľke cez Bezkriedy, 

mailom, telefonicky 

3. Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu prostredníctvom 
elektronickejkomunikácie. 
 

4. Učiteľ dodržiava požiadavkuprimeranosti. 
 

5. Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní študovať 
zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení a podobne. 
Online vyučovanie je pre žiaka povinné. Neúčasť na online vyučovaní musí zákonný 
zástupca ospravedlniť vyučujúcemu. Neprítomnosť žiaka na online vyučovaní sa 
zapíše ako absencia. 
 

6. Na online vyučovanie sa žiaci pripájajú prostredníctvom aplikácie SKYPE. 
 
 

7. Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu formou vopred dohodnutého 
hodnotenia (slovne, percentá, známkou). Zvláštnu starostlivosť venuje žiakom so 
ŠVVP a začleneným žiakom. 
 

8. Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej 
triede, komunikovať, spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť 
problémy spoločne. 
 

 
9. V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní 

kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho. 
 

10. Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, bude kontaktovať vyučujúci alebo 
vedenie školy a zistí príčinu. V prípade, že žiak nemá prístup k internetu, škola 



zabezpečí papierovú formu zadaných úloh a vedenie školy dohodne spôsob 
doručenia zadaných úloh žiakovi. 

 
11. Žiaci a učitelia sú povinní každý deň kontrolovať svoju emailovú schránku a sledovať 

aktualizácie na webovej stránke školy i na zborovna.sk 
 

12. Zdôvodu ochrany osobných údajov žiadame rodičov, aby sa do online vyučovania 
svojich detí nezapájali a svojou prítomnosťou vyučovanie neovplyvňovali.  

 

Stravovanie v školskejjedálni 
 
1.Základná škola poskytuje stravovanie žiakom I. –IV. ročníka a zamestnancom školy. 
2.Výdajstravy prebieha v čase od 11.30do 14.00hod. 
3.Žiaci pred odobraním obeda použijú čip. 
4.Rodič odhlasuje svoje dieťa zo stravy telefonicky. 
5.Žiaci vstupujú do jedálne v rúšku. Rúško si stravník zloží až počas konzumácie obeda. 
6.Žiaci prichádzajú na obed v časových intervaloch, podľa stanoveného rozpisu stolovania 
tak, aby nedochádzalo k premiešavaniu žiakov z jednotlivých tried. 
7.Žiaci II. stupňa sú zo stravy automaticky odhlásení od 26.10.2020 (do ukončenia 
dištančného spôsobu vyučovania). 
 

Školský klubdetí 
 
Prevádzka školského klubu detí bude v prevádzke: 

- ranné oddelenie ŠKD ( bez premiešavania žiakov v oddeleniach) 
- popoludňajšie oddelenie ŠKD ( bez premiešavania žiakov v oddeleniach) 

 
 
 
Schválené pedagogickou radou dňa 11.11. 2020. 


