
Vážení rodičia, milí žiaci! 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 26. 3. 2020  rozhodol o mimoriadnom 

prerušení školského vyučovania v školách od 30. marca 2020 do odvolania. pričom 

riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom 

elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. 

Všetci sme si vedomí, že toto obdobie je náročné pre žiakov, rodičov i pedagógov. Uplynulé 

týždne preukázali, že spoločnými silami sme schopní tieto neľahké časy preklenúť, napriek 

tomu, že nikto z nás na takúto situáciu nebol a ani nemohol byť dostatočne pripravený. 

Na základe dostupných informácií si dovolím tvrdiť, že vzdelávanie formou elektronickej 

komunikácie aj my (žiaci, učitelia, rodičia) v rámci možností zvládame celkom dobre. 

Postupne sa učíme, získavame nové skúsenosti  a otvárajú sa nám ďalšie možnosti ako toto 

vzdelávanie skvalitniť.  

Výrazným prínosom v oblasti dištančného vzdelávania je pre nás portál zriadený 

Ministerstvom školstva, výskumu a športu SR - stránka www.ucimenadialku.sk, ktorý 

odporúčam do pozornosti všetkým – učiteľom, ale i žiakom a rodičom. Tu aktuálne nájdete 

dôležité informácie, termíny, možnosti, nástroje a spôsoby elektronickej komunikácie a ďalšie 

užitočné, hlavne výukové materiály. 

Vážení rodičia, milí žiaci, 

v súvislosti s realizáciou dištančného vzdelávania chcem upozorniť na niektoré skutočnosti, 

ktoré vyplývajú z doterajších usmernení MŠVVaŠ SR a najmä z Usmernenia na hodnotenie 

žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie 

1, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. 

apríla 2020 ( https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-strednych-

skol.pdf ): 

 Žiaci stredných škôl budú v aj v druhom polroku školského roku 2019/2020 hodnotení. 

 O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase 

mimoriadnej situácie riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou  a  oboznámi 

s nimi žiakov a ich zákonných zástupcov do 20. 4. 2020. 

 Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného 

vyučovania v školách získava učiteľ najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so 

žiakmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, tematické práce, a 

plnenie dištančných úloh, spracovaných žiakmi počas domácej prípravy. 

  

Z uvedeného vyplýva, že žiaci sú povinní riadiť sa pokynmi vyučujúcich jednotlivých 

predmetov, riešiť zadania a systematicky sa pripravovať formou samoštúdia. Pokyny a úlohy 

im vyučujúci zadávajú  cez EduPage,  popr. inou formou elektronickej komunikácie. 

Je pochopiteľné, že podmienky a možnosti žiakov na dištančné vzdelávanie a  na 

komunikáciu s učiteľom sú rozdielne. Je však nevyhnutné, aby v prípade problémov  žiak, 

resp. jeho zákonný zástupca, komunikoval s triednym učiteľom  alebo učiteľom 

príslušného predmetu a o týchto problémoch ho informoval tak, aby spoločne mohli hľadať 

riešenie. Na nezapájanie sa do dištančného vzdelávania musí mať žiak objektívne dôvody. 
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(Z usmernenia MŠVVaŠ SR:   „V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch 

možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, 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.“) 

Prosím, vážení rodičia, aby ste dohliadali na prípravu Vašich detí v domácom prostredí, aby 

mohli po obnovení riadneho vyučovacieho procesu plynule pokračovať vo výuke. 

Milí maturanti, 

za obzvlášť dôležité považujem upozorniť vás, že všetky vyššie uvedené požiadavky sa vás 

týkajú, pretože až po  úspešnom ukončení školského roka môžete pristúpiť k maturitnej 

skúške (nevyhnutné ukončenie hodnotenia a klasifikácie zo všetkých, aj nematuritných 

predmetov).  

Podmienky konania maturitnej skúšky MŠVVaŠ SR ešte presne nestanovilo, je potrebné 

počítať so skutočnosťou, že ústna časť maturitných skúšok zatiaľ zrušená nebola 

a z doterajšieho usmernenia vyplýva, že sa uskutoční - najskôr do dvoch týždňov od 

odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020. 

V žiadnom prípade sa neprestávajte učiť. Skôr naopak.  

Ďalšie usmernenia k maturitnej skúške, k prijímacím pohovorom, k organizácii školského 

života  budú priebežne uverejňované. V prípade potreby Vás budeme informovať 

prostredníctvom našej www stránky. 

Ďakujem za pochopenie a prajem veľa zdravia, síl a trpezlivosti, ale tiež tak potrebného  

zdravého optimizmu v nasledovných dňoch a týždňoch. 

 

PaedDr. Beáta Havettová 

riaditeľka školy 
 

 

 


