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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
STREDNÁ ŠKOLA
riaditeľovi / riaditeľke

PREDMET: Organizovanie a realizovanie vyučovania v základných a stredných školách v
školskom roku 2020/2021

Vážený/á,
oboznamujeme Vás, že Krízový štáb pre potlačenie infekčnej choroby Covid-19, na zasadnutí
11. augusta 2020vyniesol Záver o prijatí odborného pokynu na organizáciu a realizáciu
vzdelávaco-výchovnej práce na základnej škole v školskom roku 2020/2021,Odborného
pokynu na organizáciu a realizáciu vyučovania priamou cestou a prostredníctvom diaľkového
vyučovania pre stredné školy v školskom roku 2020/2021a Pokyny o ochranných opatreniach
zdravia
žiakov
a
zamestnancov
pre
základné
a
stredné
školy
(Záver 08 Číslo: 53-6306/2020-1 z 11. augusta 2020ktoré podrobnejšie upravujú otázky
organizácie a realizácie vzdelávaco-výchovnej práce v podmienkach, ktoré si vyžadujú
uplatnenie viacerých preventívnych a ochranných opatrení v boji proti vírusu Covid-19.
V prílohe k tomuto listu predkladáme vyššie uvedené závery a prijaté akty, ktoré sú prvým
základom pre organizovanie, plánovanie a programovanie celkovej vzdelávaco-výchovnej
práce na školách v zložitých podmienkach od 1. septembra 2020.
Na základe vhodných odborných pokynov by pedagogické kolégium a tím pre zabezpečenie
kvality a rozvoj inštitúcie mali navrhnúť spôsob organizácie výučby v škole, ktorý je založený
na opísaných modeloch. Východiskom pri príprave návrhu by mala byť predovšetkým
analýza priestorových podmienok v škole a výsledky vyhlásení rodičov. Pripomíname, že
rodičia majú právo a povinnosť uviesť, či za súčasných epidemiologických podmienok
umožnia svojmu dieťaťu / deťom sledovať vyučovanie alebo, či sa rozhodnú na diaľkové
vyučovanie (TV hodiny prostredníctvom Verejného mediálneho servisu

RTS). Nakoniec by sa o modeli alebo modeloch výučby na úrovni inštitúcie malo rozhodovať
za účasti všetkých členov učiteľskej rady.
V období od 19.do 25.augusta 2020na regionálnej alebo miestnej úrovni sa budú konať
stretnutia s riaditeľmi škôl ako forma dodatočnej podpory škôl pri posudzovaní konkrétnych
odborných a / alebo organizačných záležitostí, ktoré sa týkajú začiatku školského roka.
Riaditelia škôl budú informovaní o termínoch týchto stretnutí prostredníctvom príslušnej
školskej správy. Pre odbornú pomoc pri organizovaní vyučovania a výbere vhodného modelu,
môžete sa obrátiť na vzdelávacích poradcov v príslušnej školskej správe.
Predtým je dôležité, aby ste umožnili všetkým zamestnancom školy, aby sa včas oboznámili s
obsahom primeraného odborného pokynu a pokynoch o ochranných opatreniach a dohodli sa
na spôsobe komunikácie s rodičmi žiakov, aby ste zabezpečili ich vyjadrenie v súvislosti so
sledovaním vyučovania. Osobitná pozornosť by sa mala upriamiť na stanovené povinnosti
kľúčových cieľových skupín v škole.
V období od 24.do 27.augusta 2020všetky školy sú povinné doručiť informácie o vybranom
modeli / modeloch vyučovania príslušnej školskej správy. Všetkým školám sa zašle
elektronický doručovací formulár dodatočne.
Údaje o organizácii práce by sa mali uviesť v IS Dositej, o čom bude postúpená osobitná
inštrukcia.
Záverečnou fázou je postup vynesenia Pravidiel o osobitnom programe vzdelávania a
výchovy, ktorý predpisuje rozvrh a dĺžku vyučovacích hodín, organizáciu a realizáciu tried,
potrebný obsah v súlade s programom výučby a vzdelávania, obdobie realizácie predpísaného
obsahu programu a plán výučby v základnej a strednej škole pre prípad mimoriadnych situácií
a okolností. K tomuto aktu budú pripojené odporúčania a plán realizácie výučby.
Pokiaľ ide o plánovanie a programovanie vzdelávaco-výchovných aktivít na úrovni inštitúcií,
navrhované modely a vykonávanie výučby si nevyhnutne vyžadujú flexibilný prístup,
najmä preto, že zmeny v organizácii a realizácii výučby závisia od zmien v
epidemiologických podmienkach na konkrétnom širšom alebo užšom území. Flexibilita je
potrebná aj z hľadiska zadlženia zamestnancov, ktorá bude podmienená spôsobom
organizácie vyučovania. Napríklad školy, na ktoré sa vzťahuje projekt obohatenej
jednozmennej práce, majú právo a povinnosť predefinovať plánované projektové činnosti a
dať im funkciu dodatočnej podpory žiakom počas vyučovania v škole a / alebo diaľkového
vyučovania.
Odporúča sa učiteľom, aby plánovanie a programovanie vyučovania vykonávali
elektronicky. Plány a správy na úrovni škôl by tiež mali byť v elektronickej podobe podľa
formátov, ktoré sa budú predkladať školám. Plánovanie a podávanie správ na úrovni školy by
malo byť mesačné (s výnimkou septembra, kedy to bude dva týždne) a tieto procesy nebude
monitorovať príslušný školský úrad.
Vzhľadom na osobitný význam začiatku školského roka pre žiakov prvej triedy základnej a
strednej školy a žiakov piatej triedy základnej školy by sa osobitná pozornosť mala venovať
organizovaniu prvých stretnutí učiteľov a triednych učiteľov so žiakmi a / alebo rodičmi
žiakov, tak aby sa dodržali všetky ochranné opatrenia

proti šíreniu vírusu (fyzická vzdialenosť, ochranné masky, vonkajšie školské priestory,
veľké vnútorné priestory, predstavovanie a rozhovory v malých skupinách, prestávky
medzi stretnutiami s povinnými opatreniami na čistenie a prípravu priestoru a ďalšie
opatrenia).Tieto stretnutia a schôdze treba uskutočniť 31.augusta 2020.
Celkovo veríme, že najväčší počet škôl bude pripravený pripraviť a implementovať
efektívny a plán vzdelávaco-výchovných aktivít. Pripomíname, že v predchádzajúcich
mesiacoch sa získali významné odborné skúsenosti s veľmi dobrými výsledkami a že sa
preukázalo, že väčšina škôl má najsilnejšie ľudské zdroje. Očakávame, že vyjadrená
solidarita, kolegialita a podpora počas mimoriadnej situácie a počas náročnej práce v
druhej polovici roka budú naďalej na vysokej úrovni. V očakávaní nového školského roka
je potrebné využiť získané vedomosti a podporiť tímovú prácu pri hľadaní najlepších
vzdelávacích riešení, ktoré znížia dopad epidemiologických bariér a obmedzení.
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