
Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie 

 

Obdobie: od 16. 3. 2020 do 30. 6. 2020 

Od 16. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom 

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

SR.  

 

Východiská:  

 zápisnice z online pedagogických porád (celkovo 11 pracovných porád) 

 zápisnice zo zasadnutí MZ a PK (záverečné aj Správy o priebehu vyučovania v období 

COVID-19) 

 

Vypracované materiály:  

 Informácie o hodnotení žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie, 

            spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.  

            4. 2020 (aktualizované 15. 5. 2020) 

 Obsah a organizácia vzdelávania žiakov ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM Šaľa počas 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania zo dňa 11. 5. 2020 

 Vypracované hlavné vzdelávacie oblasti na 1. stupni podľa ročníkov a na 2. stupni 

podľa vyučovacích predmetov (máj 2020) 

 Pokyn riaditeľky školy upravujúci podmienky MŠ pri ZŠ P. Pázmánya s  VJM na 

obdobie do konca školského roku 2019/2020 (materská škola) zo dňa 27. 5. 2020 

 Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku Materskej školy  pri Základnej škole Petra 

Pázmánya s VJM Šaľa v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 zo dňa 27. 5. 

2020 

 Dodatok k Prevádzkového poriadku č. 1 Základnej školy s materskou školou Petra 

Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským v súvislosti s výskytom ochorenia 

COVID-19 v SR zo dňa 27. 5. 2020 

 Pokyn riaditeľky školy upravujúci organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania 

ZŠ s MŠ P. Pázmánya s  VJM do konca školského roku 2019/2020 (základná škola) 

zo dňa 28. 5. 2020 

 

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie je sumárom správ PK a 

MZ a je aj súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/20 (ďalej 

len “Správa o VVČ”) podľa vyhlášky 9/2006.  

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života 

a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia 

hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré bolo zapríčinené šírením 

respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na 

prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušilo aj naďalej vyučovanie na školách a 

školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. Pôvodne dvojtýždňové 

prerušenie školského roka sa predĺžilo, a tým nastala pre všetky deti, žiakov, pedagógov a 

https://www.epi.sk/zz/2006-9/znenie-20060201


samozrejme aj pre ich zákonných zástupcov nová, nečakaná situácia. Vzdelávanie i práca z 

domu sa stala realitou pre väčšinu z nás. 

Napriek tomu, že žiaci i pedagógovia našej školy vo výchovno-vzdelávacom procese 

využívali informačno-komunikačné technológie (počítač, tablety, máme k dispozícii aj 3D 

tlačiareň, pracujeme s programom Alf, využívame stránku EduPage), mali nejaké skúsenosti, 

pri prechode na dištančné vzdelávanie nastali určité problémy. Hľadali sa metódy, formy a 

spôsoby, ako čo najefektívnejšie pokračovať v dištančnom vzdelávaní. V súvislosti s 

koronavírusom pomocné riešenia ponúkali moderné technológie a online platformy.  

Vzniknutá situácia si vyžadovala, aby učitelia a komunikovali so všetkými žiakmi v triede, čo 

bolo v niektorých prípadoch náročnejšie. Problémové situácie ohľadom žiakov riešili prioritne 

triedni učitelia po konzultácii alebo dohode s vyučujúcim pedagógom, následne aj vedenie 

školy. Najväčší problém nastal u jednej žiačky 3. ročníka, avšak počas tohto obdobia 

prestúpila na pôvodnú základnú školu. Celkovú zapojenosť žiakov do dištančného 

vzdelávania hodnotím veľmi dobre. 

Zásadným problémom bolo, že technické prostriedky neboli dostupné pre každého žiaka, v 

niektorých rodinách chýbali (problémy boli nasledujúce:  rodina mala  k dispozícii iba jeden 

počítač alebo mali iba tablet, problémové internetové pripojenie, nastali finančné problémy 

v rodine, pracujúci rodičia a dieťa počas dňa u starých rodičov), preto v týchto prípadoch sme 

hľadali spôsoby riešenia po individuálnej konzultácii s rodičmi.  

 

V krízovej situácii v edukácii sme využívali nasledujúce aktivity, nástroje, prostriedky, 

formy a metódy:  

 EduPage stránku slúžiacu na internú komunikáciu,  

 pripravovali a zadávali sme úlohy pomocou programu ALF, 

 často a aktívne sa využívali webové sídla ako www.okosdoboz.hu, www.wordwall.hu, 

zborovna.sk a iné, 

 žiaci tvorili a pripravovali tematické projekty,  

 pracovné listy, videonahrávky, pomocné materiály, prezentácie, 

 námety na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času detí a žiakov, 

 zadávali a riešili sa rôzne kreatívne a zaujímavé úlohy v rámci medzipredmetových 

vzťahov, 

 zapojili sme sa do rôznych online súťaží a aktivít.  

 

Zameriavali sme sa najmä na prácu s textom, na prácu s informáciami, čítanie a počúvanie s 

porozumením. Úspešne sme uplatňovali medzipredmetové vzťahy prioritne v rámci 

výchovných predmetov. Pomocou aplikácie Zoom sa žiaci pravidelne pripájali a absolvovali 

virtuálne hodiny podľa rozvrhu,  využívali rôzne digitálne nástroje (počítač, laptop, tablet, 

mobilný telefón), komunikovali pomocou mailov, využívali aj aplikáciu Messenger. 

Pedagógovia jednotlivé úlohy zadávali pravidelne, žiaci mali možnosť komunikovať s nimi v 

prípade potreby, vytvárali a dávali k dispozícii aj videonahrávky s vysvetlením daného učiva. 

Čas na riešenie bol individuálny a prispôsobený ich aktuálnym podmienkam. Dôležitá a 

pravidelná bola však spätná väzba zo strany vyučujúceho. Prihliadalo sa na schopnosti žiaka, 

taktiež na individuálne podmienky domácej prípravy.  V čase dištančného vzdelávania nároky 

na žiakov boli nižšie, zameriavali sme sa na základné učivo a na rozvoj kľúčových 



kompetencií. Našim žiakom pomáhali aj vychovávateľky školského klubu detí. Špecifická 

podpora asistenta učiteľa a školského špeciálneho pedagóga bola zameraná najmä na 

integrovaných žiakov, na metodickú a diagnostickú podporu pre učiteľov, na zvládnutie 

školských nárokov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Taktiež vedenie školy aj triedni učitelia boli k dispozícii deťom i rodičom v prípade potreby i 

pri riešení vzniknutých problémov. 

 

V čase prerušeného vyučovania učitelia vytvárali tzv. portfólio žiackych prác z jednotlivých 

predmetov. Priebežné hodnotenie bolo motivačné, vyzdvihujúce hlavne pozitíva, akceptujúc 

rozvoj žiakov v rôznych oblastiach počas domáceho vzdelávania, zohľadňovalo prístup žiaka 

k učeniu sa a k jednotlivým zadaniam, avšak upozornili sme aj na chyby s cieľom ich možnej 

eliminácie v ďalšom vzdelávaní. Pomocou hodnotenia sme sa snažili budovať sebavedomie 

žiaka, sebadôveru vo vlastné schopnosti. Bolo potrebné, aby si žiak uvedomil, že získané 

vedomosti, znalosti a vzdelanie sú potrebné predovšetkým pre jeho ďalšie uplatnenie v 

akýchkoľvek oblastiach života a v pracovnej sfére. Poznamenávame, že iba ten žiak môže byť 

úspešný v bežnom vzdelávaní i v online svete, ktorý sa vzdeláva v motivačnom prostredí s 

podporou rodiny.  

 

Dištančné vzdelávanie kladie oveľa väčšie nároky na učiteľov, predovšetkým pri ich 

príprave na vyučovanie. Naši pedagógovia mali snahu ďalej sa vzdelávať, pravidelne 

absolvovali online školenia, dištančné vzdelávania, zapájali sa do rôznych vzdelávacích 

aktivít (napr. školenia MPC, ŠPÚ). 

Je potrebné brať do úvahy, že všetci zainteresovaní zažívali a prežívali veľmi náročné chvíle, 

keď bolo potrebné ihneď a flexibilne reagovať, zmeniť doteraz zaužívané pravidlá a 

fungujúce veci, prejsť na prácu z domu, súčasne zabezpečovať starostlivosť o domácnosť i 

deti, mnohokrát nahrádzať skúseného pedagóga. V danej situácii bola veľmi dôležitá 

spolupráca so zákonnými zástupcami, ktorú hodnotím celkovo veľmi dobre. Snaha o 

efektívnu spoluprácu bola vo väčšine prípadov, rodičia akceptovali zmenenú situáciu a snažili 

sa ju riešiť v prospech svojich detí, uvedomujúc si vážnosť stavu a boli zodpovední. Za 

pomoc deťom s učením im patrí poďakovanie.  

Dobrovoľný nástup detí a žiakov sa uskutočnil v 3 etapách, a to od 1. 6. (MŠ, 1. až 5. ročník), 

15. 6. a 22. 6. 2020 (6. až 9. ročník), prvotný záujem zisťovaný elektronickou formou bol 60 

%. Bol vypracovaný materiál s názvom Pokyn riaditeľky školy upravujúci organizáciu a 

podmienky výchovy a vzdelávania ZŠ s MŠ P. Pázmánya s  VJM do konca školského roku 

2019/2020 (zvlášť pre materskú školu a pre základnú školu) s platnosťou od 1. 6. 2020.  

 

Výhody/silné stránky dištančného vzdelávania: 

 pravidelné a aktívnejšie využívanie IKT prostriedkov vo výchovno-vzdelávacom 

procese, 

 využívanie stránky EduPage ako komunikačného nástroja medzi učiteľmi, žiakmi a 

zákonnými zástupcami, taktiež na internú komunikáciu medzi zamestnancami,  

 rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, prioritne zamerané na rozvoj digitálnych 

kompetencií, 



 vyššia miera individualizácie, hodnotenie formou spätnej väzby zamerané na silné 

stránky,  

 výrazná a dobrá motivácia žiakov v edukácii (aj vo výchovných predmetoch napriek 

tomu, že neboli hodnotené známkou), 

 redukcia obsahu výučby, zameranie sa na kľúčové učivo a podstatu, znížené 

požiadavky,  

 je fakt, že niektorí žiaci pracovali pravidelnejšie a dosiahli lepšie výsledky ako v 

bežnom systéme, 

 zo strany pedagógov úzka spolupráca, vzájomná pomoc pri riešení technických 

náležitostí a problémov, pravidelné odborné konzultácie a individuálne rozhovory, 

používanie odbornej terminológie pedagogických a odborných zamestnancov, 

 vyššia zapojenosť pedagógov do online webinárov a ponúkaných vzdelávaní. 

 

Nevýhody/slabé stránky dištančného vzdelávania: 

 pomerne rýchly prestup na dištančnú formu učenia (po 2 týždňoch), 

 množstvo nových informácií týkajúcich sa prerušeného vyučovania, rýchle, časté a 

neustále zmeny, usmernenia a pokyny a ich následná aktualizácia, príprava 

dokumentácie, 

 chýbajúci osobný kontakt s vyučujúcim, z pohľadu žiakov aj izolovanosť, chýbajúce 

sociálne kontakty, 

 postoj žiakov k potrebe vzdelávania, k učeniu a k ďalšiemu rozvoju, 

 rôzne technické problémy, rozdielne zabezpečenie niektorých domácností IKT 

prostriedkami, 

 nedostatočná podpora zo strany zákonných zástupcov, prípadne rodinné problémy 

pôsobené koronavírusom, 

 efektívne plánovanie a dodržiavaný časový rozvrh (time manažment), 

 v niektorých prípadoch bolo ťažko overiť a hodnotiť, či žiak vypracovával alebo riešil 

zadanú úlohu samostatne a v danom časovom limite. 

 

Návrhy opatrení: 

 pokračovať v aktívnom využívaní IKT prostriedkov vo vyučovaní, 

 oboznámenie sa a používanie aplikácie Google Classroom, 

 pripraviť sa a zadefinovať kritériá na slovné hodnotenie. 

 

Hodnotenie žiakov: 

 Podklady na hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov čiastočne tvorili známky 

získané do 13. 3. 2020, prístup žiakov pri vypracovávaní dištančných úloh a projektov, 

tiež účasť na online hodinách a pod. Priebežné hodnotenie sa realizovalo slovne, 

formou komentárov, pripomienok, nie klasifikačným stupňom, bolo silne 

individualizované, pozitívne, povzbudzujúce, vyzdvihovalo snahu, aktivitu a 

spoluprácu žiaka. Zohľadňovalo sa aj sebahodnotenie žiaka. Problémové bolo v 

niektorých prípadoch dosiahnuť objektivitu v dištančnej forme vyučovania. 



 Začlenení žiaci boli hodnotení s ohľadom na ich diagnózu v spolupráci so školským 

špeciálnym pedagógom. 

 V čase mimoriadnej situácie sa nerealizovali kontrolné písomné práce vyplývajúce z 

výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu, ani výstupné testy. 

 Po obnovení vyučovania sa písomné a ústne skúšanie nerealizovalo. Zamerali sme sa 

hlavne na upevňovanie, systematizáciu a opakovanie učiva.  

 V 1. ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie 

realizovalo formou slovného hodnotenia. 

 V ostatných ročníkoch na konci školského roka 2019/2020 žiaci boli hodnotení 

stupňom prospechu: výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný okrem výchovných 

predmetov, ktoré všetci absolvovali. Dôvodom bolo, že podmienky v čase prerušeného 

vyučovania neumožňovali naplniť ciele daného výchovného predmetu kvalitnou a 

plnohodnotnou realizáciou. 

 V čase mimoriadnej situácie neboli žiaci zo žiadneho predmetu hodnotení stupňom 

prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t. j. nemohli opakovať 

ročník. 

 Každý žiak bol hodnotený na konci školského roka 2019/20, preskúšanie žiakov 2. 

stupňa sa nerealizovalo. 

 Pri hodnotení sa prihliadalo predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne 

podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania. 

 

 Hlavné vzdelávacie oblasti: 

 

V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v 2. polroku školského 

roku 2019/2020 sa obsah vzdelávania vymedzil na 2 vzdelávacie oblasti:  

 Hlavné vzdelávacie oblasti, 

 Komplementárne vzdelávacie oblasti. 

VZDELÁVACIE OBLASTI                        Vyučovacie predmety 

Hlavné vzdelávacie oblasti 

denne 2 oblasti 

1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ 

Jazyk a komunikácia SJSL, AJ, MJL SJSL, AJ, MJL 

Matematika a práca s 

informáciami 

MAT, INFORMATIKA MAT, INFORMATIKA 

Človek a spoločnosť VLASTIVEDA DEJ, GEO, Občianska náuka 

Človek a príroda Prvouka, Prírodoveda BIO, FYZ, Chémia 

 

Komplementárne  

(doplňujúce) vzdelávacie 

oblasti 

1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ 

Človek a hodnoty EV, Náboženská výchova EV, Náboženská výchova 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie Technika 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova, 

Hudobná výchova 

Výtvarná výchova, Hudobná 

výchova 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova Telesná a športová výchova 

 



Rozdelenie a určovanie predmetov podľa uvedeného zohľadňuje možnosti organizácie 

dištančného vzdelávania v domácom prostredí. 

Hlavné vzdelávacie oblasti: 

 zameriavali sa na tzv. ťažiskové/základné učivo daného ročníka, na rozvoj kľúčových 

kompetencií žiaka, 

 v rámci jedného dňa sa podľa možnosti kombinovali dve hlavné vzdelávacie 

oblasti, pričom vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia mala každodenné zastúpenie, 

 zameriavali sa aj na prácu s textom, na prácu s informáciami, čítanie a počúvanie s 

porozumením, podporu čitateľskej gramotnosti, 

 pracovali sme s rôznymi typmi a druhmi textov v súlade so ŠVP a ŠkVP, ktoré dávali 

priestor na vyvodzovanie, utvrdzovanie jednotlivých pojmov a aplikáciu 

nadobudnutých vedomostí a zručností z jednotlivých zložiek vyučovacích predmetov,  

 prioritne sa preberalo učivo, ktoré je potrebné a nevyhnutné v nasledujúcom ročníku, 

 nové učivo sa zaraďovalo iba v prípade, ako to podmienky daného vyučovacieho 

predmetu umožňujú, preberanie a vysvetľovanie sa realizovalo pomocou online 

platformy (napr. online vyučovacia hodina prostredníctvom ZOOM),  

 úlohy a aktivity sa pravidelne zadávali a vyhodnocovali formou spätnej väzby pre 

žiaka. 

 

Učivo hlavných vzdelávacích oblastí sa zadávalo žiakom denne alebo pravidelne, napr. v    

prípade SJSL na 2. stupni raz týždenne (v pondelok učivo na daný týždeň). 

 

Komplementárne vzdelávacie oblasti: 

 sa aplikovali integrovane s využitím medzipredmetových vzťahov ako doplnkové, 

nepovinné aktivity pre žiakov (zadanie úloh spravidla na obdobie 2 týždňov), 

 informatika sa integrovala do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí, zároveň sa 

zaradila aj ako súčasť komplementárnych, taktiež občianska náuka, 

 boli nad rámec času indikatívnej týždennej záťaže žiakov. 

Komunikácia a spolupráca: 

Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej 

komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami: 

 prioritne prostredníctvom edukačného portálu EduPage, 

 prostredníctvom sociálnych sietí, 

 prostredníctvom e-mailovej komunikácie. 

 

Ďalej: 

 pravidelne sa realizovali online pracovné porady (počet: 11), porady MZ a PK,  

 triednické hodiny sa uskutočnili cez platformu ZOOM,  

 individuálne konzultácie s pedagogickými a odbornými zamestnancami cez ZOOM, 

Messenger,  Google Meet videomeetingy, 

 aktívne sme spolupracovali s ostatnými inštitúciami v rámci mesta Šaľa,  

https://srobarka.edupage.org/


 efektívna bola aj spolupráca s vybranými ZŠ s VJM okresu Šaľa i Galanta s cieľom 

riešenia aktuálnych problémov a legislatívnych zmien,  

 členom Rade školy boli zasielané pravidelne aktuálne informácie elektronickou 

formou. 

 

Súťaže: v čase prerušeného vyučovania sme sa zapájali do rôznych súťaží a dosiahli pekné 

výsledky: 

 Chemická olympiáda - okresné online kolo 

 "Ja a koronavírus" medzinárodná súťaž v kreslení 

 Maksík a Maks online matematické súťaže 

 "Biblia očami detí" súťaž v kreslení 

 Fotosúťaž - Podunajské Biskupice 

 Tematická výtvarná súťaž vyhlásená Komisiou kultúry a cestovného ruchu pri 

Mestskom zastupiteľstve v Šali, 

 Projekt Digitálny tematický týždeň 2020: v mesiacoch február až máj 2020 sme sa  

druhýkrát zapojili do medzinárodného projektu s názvom „Digitálny tematický týždeň 

2020”. Hlavným organizátorom bolo Digitálne metodické centrum (Digitális 

Pedagógiai Módszertani Központ Budapest)  sídliace v Budapešti. Cieľom  

tematického týždňa bolo využitie a  rozvíjanie digitálnych kompetencií žiakov, ktoré 

si osvojili na hodinách informatiky a zároveň aj využili v ostatných vyučovacích 

predmetoch  v rámci medzipredmetových vzťahov. Vytvorili sme projekt s názvom 

Váh - rieka, ktorá nás spája. Projekt je zameraný predovšetkým na ochranu a okolie 

rieky  Váh, životné prostredie, život ľudí v obciach, ktorých táto rieka spája. Túto 

myšlienku sme ďalej rozšírili o poznatky týkajúce sa vodných diel, minerálnych 

prameňov a liečebných kúpeľov. Vytvorili nádherné  modely rybárskeho domu, brehu 

rieky, 3D modely erbov obcí, spracovali uvedenú tematiku aj formou prezentácií v 

programe Prezi a PowerPoint, pričom vznikli aj krásne výtvarné diela. Organizovali 

sme fotografickú súťaž, ďalej žiaci programovali v jazyku Scratch a Python. V už 

začatom a plánovanom projekte sme pokračovali aj dištančne. Žiaci s pomocou 

rodičov natáčali krátke videá o Váhu, vytvárali hračky a rôzne predmety 

z recyklovateľného odpadu. Výsledkom našej práce je získanie Mimoriadnej ceny 

Ministerstva školstva v Maďarsku. Toto ocenenie pre najaktívnejšiu zahraničnú školu 

sme získali ako jediná základná škola s vyučovacím jazykom maďarským na 

Slovensku už druhýkrát a je pre našu ďalšiu každodennú prácu so žiakmi významnou 

motiváciou. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien sa uskutočnilo kvôli COVID-

19 tento rok online formou. Získané ocenenie a IKT prostriedky ako MicroBit a robot 

budú slúžiť na rozvoj algoritmického a logického myslenia žiakov a  rozšírenie 

poznatkov o informatických systémoch, ktoré prinášajú súčasné trendy v oblasti 

vývoja informatizácie. 

 

Iné aktivity: 

 Poďakuj sa srdiečkom, 

 3D tlačiareň zapožičaná na výrobu ochranných štítov pre zdravotníkov (v spolupráci s 

2 inštitúciami mesta), 



 cez webové sídlo sme si pravidelne pripomenuli významné dni a pripravili rôzne 

aktivity (Deň poézie, Deň matiek, ekohry, Deň Zeme a pod.) 

 

Zápis: 

 zápis detí do 1. triedy ZŠ sa uskutočnil elektronicky v termíne 15. 04. 2020 do 24. 04. 

2020, 

 zápis detí do MŠ sa uskutočnil elektronicky v termíne v termíne od 4. 5.2020 do 15. 5. 

2020. 

Konštatujeme, že zápisy elektronickou formou sa uskutočnili bezproblémovo. 

 

Materská škola (MŠ) a školský klub detí (ŠKD): 

 úsek materskej školy aj školský klub detí fungoval aj počas prerušeného obdobia 

výchovy a vzdelávania, 

 navrhovali sa aktivity na zmysluplné využívanie voľného času detí a žiakov, prinášali 

sa námety na voľnočasové hry a úlohy na dobrovoľnej báze, 

 vzájomná komunikácia prebiehala hlavne cez sociálne siete, v ŠKD aj cez EduPage, 

pričom žiaci pravidelne pracovali aj s programom Alf, 

 v MŠ bol vydaný časopis ku Dňu matiek vytvorený deťmi. 

 

Medializácia: 

 vedenie školy pravidelne informovalo o zmenách a aktuálnych dianiach v oblasti 

školstva prostredníctvom webového sídla www.pazmanymta.edupage.org, Krea TV, 

regionálnych novín ako My, Terra, Új Szó. 

Zverejňovali sa nové a aktuálne informácie pre deti, žiakov, zákonných zástupcov i verejnosť 

aj cez Facebook stránku a EduPage. 

 

Dotazníky: 

 boli realizované 3 online dotazníky, t. j. pre žiakov školy, pre zákonných zástupcov 

žiakov a pre pedagogických zamestnancov s cieľom mapovania priebehu dištančného 

vzdelávania (podrobné vyhodnotenie všetkých dotazníkov sa uskutočnilo na 

koncoročnej hodnotiacej pracovnej porade). 

 

Nezrealizované z dôvodu COVID-19:  

 celoslovenské Testovanie 9-2020, 

 prijímacie skúšky na vybrané stredné školy, 

 plánované aktivity a exkurzie v zmysle Plánu exkurzií a výletov na rok 2019/20, 

 škola v prírode pre 1. stupeň v júni 2020. 

 

Pracovno-právne vzťahy: 

 riešili sa podľa aktuálnosti (prechod na formu home office, vyplácanie stravného, 

skrátenie úväzku – MŠ a ŠKD...), 

 PZ a OZ vykonávali prácu z domu od 16. 3. 2020, do 1. 6. 2020 učitelia 1. stupňa, od 

15. 6. 2020 ukončili home office všetci zamestnanci a nastúpili do práce, následne od 

22. 6. 2020 nastúpili aj žiaci 6. až 9. ročníkov na základe dobrovoľnosti a súhlasu 

zákonného zástupcu,  



 technické možnosti pedagogických a odborných zamestnancov pri poskytovaní 

vzdelávania boli bezproblémové, každý zamestnanec má pridelený pracovný 

notebook, k dispozícii boli aj tablety, 

 nepedagogickí zamestnanci (upratovačky) mali prekážku v práci. 

 

Bezpečnosť a hygiena: 

 v budove  sa namontoval a zabezpečil kvalitný inteligentný alarm, 

 zabezpečila sa  požiadavka teplej vody v sociálnych zariadeniach a výmena bojleru. 

 Počas celého obdobia sme sa riadili aktuálnymi pokynmi a usmerneniami ministerstva 

 školstva a hygieny. Všetky aktivity boli prekonzultované so zriaďovateľom aj s Regionálnym 

 úradom verejného zdravotníctva v Nitre. 

 

Záver:  

Každodenná prax poukázala na to, že podmienky a stav v období dištančného vzdelávania sú 

rôznymi spôsobmi riešiteľné, systém vzdelávania naďalej fungoval aj v online svete. 

Zvládnutie vzniknutej a nečakanej situácie bolo každodennou veľkou výzvou pre každého z 

nás. Je potrebné však poznamenať, že žiadne technické vymoženosti súčasnej doby využívané 

vo vzdelávaní nenahrádzajú osobný kontakt s učiteľom, ktorý je tak veľmi dôležitý vo veku 

školopovinných detí. Je faktom, že koronavírus menil školstvo aj celkový pohľad. Otázne je, 

akým smerom sa perspektívne posunie problematika a oblasť vzdelávania po uplynutí 

obdobia pandémie koronavírusu.  

Kvalita a budúcnosť školy v 21. storočí závisí od reakcií a schopnosti prispôsobiť sa zmenám, 

ktoré život a súčasná doba prináša. 

 

 

 

 

V Šali dňa 10. 7. 2020  

 

 

 

Vypracovala: 

Mgr. Monika Hamarová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Petra Pázmánya s 

vyučovacím jazykom maďarským v Šali 

 

 

 


