
Usmernenie riaditeľky ZŠ Dunajská Lužná pre rodičov 

zo dňa 3.5.2020 
 

Čl. 1 

Úvod 

Usmernenie riaditeľky školy je vypracované v zmysle Usmernenia k obsahu a organizácii 

vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania 

v školách v školskom roku 2019/2020 /ďalej len Usmernenie/, ktoré vydal minister školstva 

28.apríla2020. 

 

 

Čl. 2 

Účel usmernenia 

Účelom tohto usmernenia je vytýčiť hlavné povinnosti pedagogických zamestnancov, žiakov 

a rodičov vyplývajúcich z Usmernenia  ministra školstva, zjednodušiť a zjednotiť organizáciu 

vzdelávania počas mimoriadneho opatrenia. 

 

 

Čl.3 

Rozvrh 

1.Vedenie na základe Usmernenia vypracovalo nový rozvrh, ktorý nájdete v prílohe. Rozvrh platí od 

stredy 6.5.2020. 

 

2.Usmernenie delí predmety na: 

a/hlavné predmety, ktoré sú: SJ, M, AJ, NJ, RJ, D, G, F, CH, B, V, P - prírodoveda, PK - prvouka. 

b/komplementárne čiže doplňujúce predmety: I, ON, VV, HV, TV, EV, NV, T, PV. 

Vedenie školy do rozvrhu zaradilo iba hlavné predmety. 

 

3. Pre každý ročník je stanovená indikatívna /odhadujúca/ záťaž žiakov. Táto zahŕňa všetok čas, 

ktorý žiak venuje vzdelávaniu /teda online vyučovanie, vypracovanie úloh, samoštúdium a pod./ 

V žiadnom prípade nesmie žiak prekročiť stanovenú týždennú normu na vzdelávanie. 

 

4.Indikatívna záťaž je daná nasledovne: 

a/   v  1. – 3. ročníku max. 8 hodín  týždenne 

b/ vo 4. – 5. ročníku max.10 hodín hlavných predmetov týždenne 

c/   v 6. – 9. ročníku max.15 hodín týždenne.  

 

5. Vedenie koncipovalo rozvrh tak, že v jednotlivých ročníkoch nezaradilo do vyučovania maximálny 

počet hlavných predmetov, napr. v 1. roč. 8, a to z dôvodu, aby sa predišlo záťaži nielen detí, ale aj 

rodičov a pedagógov, ktorí tiež majú svoje pracovné povinnosti, starostlivosť o domácnosť a navyše 

zadávanie alebo riešenie úloh vyplývajúcich z dištančného vzdelávania. Taktiež sme chceli  ponechať 

nejaký priestor na vypracovanie domácich úloh a samoštúdium žiakov.  

 

6. Vedenie zakázalo pedagógom akýmkoľvek spôsobom si svojvoľne  meniť záväzný týždenný 

rozvrh navyšovaním predmetov. Chápeme, že česť a zodpovednosť im velí  odovzdať žiakom čo 

najviac vedomostí, avšak z celkového pohľadu na vec sa treba postarať, aby žiaci, rodičia a učitelia 

neboli zbytočne preťažovaní. 

 

7.V rozvrhu sú najviac zastúpené profilové predmety SJ a M, menej AJ a ostatné predmety iba po 

jednej hodine týždenne.  

 



8.V niektorých ročníkoch sa nám podarilo  ponechať stredu ako oddychový deň, ktorý bude určený 

na komunikáciu vyučujúcich komplementárnych predmetov so žiakmi,  vypracovaniu úloh alebo 

oddych. Komplementárne predmety budú len v niektorých ročníkoch.  

 

9.Pri každom ročníku v rozvrhu je uvedené, koľko hodín z týždenného rozvrhu sa žiak učí a koľko 

hodín mu zostáva na domácu prípravu /viď rozvrh/. Čas na domácu prípravu je stanovený podľa 

priemerných schopností  žiakov, pretože niekto sa učí aj píše rýchlejšie, niekto pomalšie.  

 

10.Čas na vypracovanie domácich úloh majú prednostne profilové predmety, a to slovenský jazyk 

a matematika.  

 

11. Úlohu nad rámec žiaci vypracovávajú dobrovoľne.  

 

12.Začiatok vyučovania si stanovia vyučujúci, pričom jednotlivé hodiny nemusia byť odučené za 

sebou alebo len v doobedňajšom čase.  

 

13. Hodiny za RNDr. Lukáčikovú, ktorá nastúpila na materskú dovolenku preberú poverené 

pedagogičky. 

 

 

Čl. 4 

Formy dištančného vzdelávania 

1.Okrem závažných dôvodov, ktoré odsúhlasí riaditeľka školy, budú učitelia v čo najväčšej miere 

vyučovať online.  

 

2. Aby sa odbremenil aj učiteľ, môže mať online vyučovanie naraz s viacerými triedami. 

 

3.Ak vyučujúci nemá priestor na online vyučovanie,  pretože celý vyučovací online priestor zaberú 

triedy 1. stupňa, bude zadávať úlohy cez ww.bezkriedy.sk. O tejto skutočnosti však upozorní 

riaditeľku školy. 

 

4. Online vyučovanie sa bude uskutočňovať iba prostredníctvom programov Zoom a  MS Teams. 

Aby neexistovalo toľko  vzdelávacích kanálov, vyučujúci, ktorí vyučovali prostredníctvom iných 

ciest, prejdú na odporúčané programy. 

 

 

Čl.5 

Zadania a úlohy 

1. Zadania a úlohy sa posielajú denne od 8,00 do 15,00. 

 

2. Povinné sú iba zadania z hlavných predmetov, pokiaľ nepresiahnu týždennú indikatívnu záťaž. 

 

3. Z komplementárnych predmetov nie je vypracovanie úloh povinné. 

 

4. Aktivity z komplementárnych predmetov v konkrétnych ročníkoch, o ktorých rozhodne vedenie 

školy, sa budú zadávať iba v stredu, aby si ich žiak vedel počas týždňa rozvrhnúť  podľa svojich 

možností. 

 

5. Všetky zadania od učiteľov sa posielajú cez www.bezkriedy.sk. 

 

6. Rovnako aj žiaci posielajú úlohy iba cez www.bezkriedy.sk, lebo aj učiteľom chodia odpovede   

    až  šiestimi cestami, čo je na spracovanie materiálov časovo náročné. 

http://www.bezkriedy.sk/
http://www.bezkriedy.sk/


7.Žiaci, ktorí nemajú prístup na internet, si úlohy môžu prísť pozrieť na www.bezkriedy.sk na celý 

týždeň, a to vždy  v pondelok do kancelárie asistentky riaditeľky školy  alebo nájdu spôsob s triednym 

učiteľom o ich zadávaní.  Ich vypracovanie odovzdajú každý nasledujúci týždeň v čase od 8,00 do 

12,00 tiež v kancelárii asistentky riaditeľky školy. 

 

 

Čl.6 

Rozsah a obsah učiva 

1.Vyučujúci nepreberá všetko učivo, iba to, ktoré je nevyhnuté pre náväznosť v budúcich rokoch.    

   Žiaci teda nemusia prebrať všetko učivo. 

 

2. Nové učivo treba odučiť iba v prípade, ak je vyučujúci so žiakmi v online spojení. 

 

3.Ak vyučujúci nie je so žiakmi v online spojení, vysvetľovanie nového učiva minimalizuje a    

   venuje sa utvrdzovaniu a opakovaniu učiva, prípadne nové učivo vôbec nepreberá. 

 

 

Čl.7 

Špeciálne pedagogičky 

1. Vypracujú nový rozvrh pre zdravotne znevýhodnených žiakov na základe rozvrhu vytvoreného v  

     zmysle Usmernenia MŠ. Rozvrh bude zverejnený na webovej stránke školy. 

 

2. Zabezpečia vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa vytvoreného rozvrhu. 

 

3. Hlásia do poradní  žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa nezapájajú do dištančného  

   vzdelávania. 

  

 

Čl. 8 

Školská psychologička 

1.Školská psychologička je poverená uskutočňovať rozhovory so žiakmi alebo rodičmi podľa svojho 

výberu a uváženia, o tom, ako vnímajú dištančné vzdelávanie, ako žiaci toto vzdelávanie zvládajú 

a pod.  

 

2.O výsledkoch bude raz týždenne informovať riaditeľku školy. 

 

 

Čl. 9 

Konzultácie 

1.Vedenie školy aj každý vyučujúci si stanoví čas na konzultácie so žiakmi a rodičmi  v rozsahu 1 

hodiny týždenne, ktorý bude zverejnený na webovej stránke školy. V tomto čase sa môžu rodičia aj 

deti kontaktovať s triednymi učiteľmi, vyučujúcimi alebo vedením školy. 

 

2.V prípade, že v daný čas bude mať pedagóg neodkladné povinnosti, táto skutočnosť bude 

zverejnená na školskom webe. 

 

 

Čl. 10 

Žiaci, ktorí sa do dištančného vzdelávania nezapájajú 

1.Ak žiak ignoruje dištančné vzdelávanie, vyučujúci preukázateľne upozorní rodiča na túto 

skutočnosť prostredníctvom internetovej žiackej knižky minimálne dvakrát. 

 

http://www.bezkriedy.sk/


2. Ak  ani po dvoch upozorneniach nenastane náprava, vyučujúci pošle v spolupráci s triednym 

učiteľom rodičovi písomné upozornenie na doručenku prostredníctvom asistentky riaditeľky školy. 

 

 

 

Čl. 11 

Záverečné hodnotenie  

1.Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre  prvý ročník až štvrtý 

ročník  bude hodnotiť slovne stupňami: 

 dosiahol veľmi dobré výsledky, 

 dosiahol dobré výsledky, 

 dosiahol uspokojivé výsledky, 

 dosiahol neuspokojivé výsledky. 

 

2.Prospech pre piaty až deviaty ročník sa vyjadrí na vysvedčení slovne ,,absolvoval“ a v doložke 

vysvedčenia sa uvedie rozšírené hodnotenie  ako v prípade slovného hodnotenia prvého stupňa: 

 dosiahol veľmi dobré výsledky, 

 dosiahol dobré výsledky, 

 dosiahol uspokojivé výsledky, 

 dosiahol neuspokojivé výsledky. 
 

3.Aby žiak v danom polroku prospel, musí absolvovať 70% všetkých povinných úloh a zúčastňovať 

sa online vyučovania alebo si vypracovávať povinné úlohy zadávané na www.bezkriedy.sk. 

 

4.Žiak, ktorý neabsolvuje 70% povinných úloh, nezúčastňuje sa online vyučovania alebo neposiela 

vypracované zadania, bude na konci roka vykonávať komisionálne skúšky. 

 

5.Ak žiak na komisionálnych skúškach neuspeje, bude ročník opakovať. 

 

6.Rodič je o plnení úloh informovaný prostredníctvom internetovej žiackej knižky a konzultácií 

s triednym učiteľom alebo vyučujúcim. 

 

 

Čl.11 

Záver 

1.Usmernenie vojde do platnosti v stredu 6.5.2020. 

 

2.Rozvrh s konkrétnym vyučovacím časom bude zverejnený na webovej stránke školy a doručený 

žiakom a rodičom najneskôr v utorok 5.5.2020 po dohode všetkých vyučujúcich. Dovtedy všetci 

pracujú ako v predchádzajúcom režime. 

 

3. Vedenie školy verí, že opatrenia, ktoré urobilo, prispejú k odľahčeniu celého dištančného procesu 

vzdelávania a zníženiu záťaže  zainteresovaných. 

 

 

 

 

 

 

Dunajská Lužná 3.5.2020    PaedDr. Iveta Slobodníková 

              riaditeľka školy 

 



 

 


