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Výchovno-vzdelávací proces v II. polroku prebiehal vo februári štandardným 

spôsobom. Plnili sa obsahy jednotlivých predmetov podľa schválených plánov jednotlivých 

predmetov a plánov vzdelávacích oblastí inŠkVP „Učíme sa pre seba“. 

V období  prerušeného vyučovania počas mimoriadnej situácie, ktorá trvala od 16. 3.  

do 30. 6. 2020, sa Základná škola s materskou školou riadila Usmernením k obsahu 

a organizácií vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia  

školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (www.minedu.sk).  

 

 

1. Vymedzenie vzdelávacích obsahov 

 

1.1   MŠVVaŠ 28.4. 2020 vydalo vyššie spomínané Usmernenie. Súčasťou tohto usmernenia 

bol aj materiál, Štátneho pedagogického ústavu s názvom „Obsah vzdelávania v ZŠ  počas 

mimoriadného prerušenia vyučovania v školách, pričom ŠPÚ vzhľadom na vzniknutú 

špecifickú situáciu odporúčal prioritne sa zamerať na plnenie výkonových a obsahových 

štandardov v hlavných vzdelávacích oblastiach.   Od tohto obdobia sa vymedzil obsah 

vzdelávania tak, že sa určili hlavné a komplementárne vzdelávacie oblasti. 

 

 Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patrili: 

 

- Jazyk a komunikácia 

- Matematika a práca s informáciami 

- Človek a spoločnosť 

- Človek a príroda 

 

 Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patrili: 

 

- Človek a hodnoty 

- Človek a svet práce 

- Umenia a kultúra 

- Zdravie a pohyb 

 

 Všetky vzdelávacie oblasti  boli vyjadrené  prostredníctvom vyučovacích predmetov, 

obsiahnutých v rámcových učebných plánov pre základné školy. 

 

1.2   Vymedzenie vzdelávacích oblastí na hlavné a komplementárne  nevypovedalo o hodnote 

predmetov v rámci všeobecného vzdelávania. Rozdelenie zohľadňovalo povahu predmetov 

a možnosti súčasnej organizácie vzdelávania v domácom prostredí.  V denno dennom 

vzdelávacom režime žiakov mali obe skupiny vzdelávacích oblastí vyvážené zastúpenie, 

odlišovali sa však spôsobom zadávania vzdelávacích aktivít. Zadania pre žiakov na 

vypracovanie úloh zo strany  učiteľov, sa viazali  výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti. Pre 

aktivity z komplementárnych vzdelávacích  oblastí sa žiakom neurčovali zadania, ktoré museli 

žiaci plniť povinne.  

 

1.3   V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách  v školskom roku 

2019/20sa všetky vyučovacie predmety,  ktoré podľa rámcových učebných plánov pre základné 

školy patria do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia , zameriavali najmä na podporu 

čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových kompetencií a komunikačných cieľov. 

 

http://www.minedu.sk/


1.4  Vo vzdelávacej oblasti  Matematika a práca s informáciami sa pozornosť venovala 

najmä vyučovaciemu predmetu matematika. Obsah vyučovacieho predmetu Informatika sa   

zaraďoval ako súčasť komplementárnych vzdelávacích oblastí, ale len v prípade, ak žiaci mali  

v rámci  vzdelávania v domácom prostredí možnosť využívať  informačno-komunikačné 

technológie. 

 

1.5   Vo vzdelávacích oblastiach Človek a spoločnosť a Človek a príroda boli vzdelávacie 

aktivity koncipované tak, že sa využívali prirodzené väzby medzi obsahmi predmetov 

z príslušnej vzdelávacej oblasti.    

 

2.   Práca s učivom 

  

2.1  Pri plánovaní obsahu vzdelávania v hlavných vzdelávacích oblastiach  sme sa sústredili na 

ťažiskové učivo daného ročníka a učivo, ktoré je nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva 

v nasledujúcom ročníku. Vzhľadom na mimoriadne prerušenie vyučovania v školách sme 

neočakávali, že si žiaci osvoja všetko predpísané učivo vyplývajúce z vymedzených 

ročníkových výkonových štandardov štátnych vzdelávacích programov.  

 

2.2   Štátny pedagogický  ústav poskytol ku každej vzdelávacej oblasti odporučený výber tém 

ťažiskového učiva, podľa ktorého  vyučujúci jednotlivých predmetov postupovali. Zistili sme, 

že mnohé témy v rámci UO jednotlivých  predmetov učitelia už so žiakmi absolvovali. Avšak, 

nie všetci žiaci sa online vzdelávania z objektívnych dôvodov zúčastňovali, preto vyučujúci 

volili taktiku prehlbovania, opakovania a upevňovania učiva, ktoré už bolo prebrané. Tam, kde 

to bolo nevyhnutné, potrebnú prezentáciu nového učiva v rámci hlavných vzdelávacích oblastí 

minimalizovali. Viac a podrobne je to rozpísané v správach z dištančného vzdelávania 

v jednotlivých vzdelávacích oblastiach. 

 

2.3   V rámci dištančného vzdelávania sa na výučbu predmetov vo vzdelávacej oblasti 

Špeciálnopedagogická podpora, ktorá je určená pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, 

učivo nevymedzovalo. Prioritou bolo upevňovanie a prehlbovanie nadobudnutých schopností, 

zručností a návykov žiakov.  

 

2.4   Na výučbu žiakov s mentálnym postihnutím sa učivo taktiež nevymedzovalo. Vzdelávanie 

znemožňovala absencia ani nie internetového pripojenia, ale počítačov, notebookov, čiže 

prostriedkov, na ktorých by žiaci pracovať mohli, pretože všetci títo žiaci pochádzajú zo 

sociálne zaostalého prostredia a táto technika u nich absentovala.  No vo veľkej miere to bola 

aj neochota spočiatku do výchovno-vzdelávacieho procesu sa vôbec zapájať. Výchovno-

vzdelávací proces bol vo veľkej miere zameraný  predovšetkým na opakovanie a utvrdenie 

prebraného učiva. Najčastejšou metódou vzdelávania bola práca s pracovnými listami. Tie 

pripravovali nielen vyučujúce, ale aj asistentky, ktoré ich aj priamo doručovali žiakom. Nielen 

doručili, ale aj vysvetlili a dali pokyny  žiakom. Spolupráca prebiehala na veľmi dobrej úrovni.  

 

3. Organizácia vzdelávacích aktivít 

 

3.1   Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa vzdelávanie na našej škole 

realizovalo za pomoci využívania on-line platforiem tak, ako nám to umožňovala vzniknutá 

situácia, naše konkrétne podmienky a možnosti konkrétnej realizácie výchovno-vzdelávacieho 

procesu. Vo veľmi krátkom čase sme zvážili a prehodnotili situáciu pred odchodom na 

dištančné vzdelávanie. Keďže škola už predtým využívala platformu www.bezkriedy.sk  

a www.zborovna.sk , rozhodli sme sa pre začiatok pokračovať prostredníctvom nej, keďže žiaci 

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


aj učitelia mali prístupové kontá. Počas samotného dištančného vzdelávania sa využívali aj iné 

on-line platformy. Na 1.stupni najviac využívanou platformou bol Messenger, telefonická 

komunikácia s rodičmi a žiakmi, využívanie mailovej komunikácie, doručovanie úloh priamo 

žiakom prostredníctvom pedagogických zamestnancov. Na 2. stupni sa využívala najviac už 

vyššie spomenutá platforma, ktorá vyhovovala nielen učiteľom, ale aj žiakom. V snahe čo 

najviac sa žiakom priblížiť, učitelia organizovali mítingy aj prostredníctvom  platformy  

ZOOM. Využívali sme tak telefonickú ako aj mailovú komunikáciu. Všetci žiaci, ktorí záujem 

o vzdelávanie mali, sa hneď od začiatku do dištančného vzdelávania zapojili, plnili zadania, 

úlohy, pracovali nad projektami, maľovali, rozvíjali tvorivé zručnosti a schopnosti v rámci 

komplementárnych vzdelávacích oblastí. Učitelia  využívali v rámci komunikácie a prijímania 

spoločných rozhodnutí platformu MS TEAMS. 

 

3.2.   V čase dištančného vzdelávania bol na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR a STATPEDU  

vytvorený triednymi učiteľmi týždenný rozvrh, založený na striedaní jednotlivých vzdelávacích 

oblastí s príslušnými vyučovacími predmetmi tak, aby zohľadňoval technické možnosti 

a hlavne pripojenie žiakov k vzdelávaniu. Rešpektovali sme indikatívnu týždennú záťaž žiakov 

podľa jednotlivých ročníkov. Komplementárne vzdelávacie aktivity sme plánovali tak, aby 

neboli pre žiakov záťažou. Úlohou učiteľov, ktorí zabezpečovali výchovno-vzdelávací proces 

v rámci komplementárnych vzdelávacích oblastí bolo sledovať obsah  v rámci hlavných 

vzdelávacích oblastí a implementovať aktivity žiakom tak, aby boli súčasťou denného 

programu žiakov. 

 

3.3   Žiakom, ktorí sa vzdelávali prostredníctvom on line platforiem sa úlohy z hlavných 

vzdelávacích oblastí zasielali v dohodnutom čase. 

 

3.4   Vedenie školy a jednotliví pedagogickí zamestnanci podľa potreby realizovali konzultácie 

(telefonické, prostredníctvom on-line platforiem) nielen žiakom, ale aj ich rodičom. So 

všetkými organizačnými zmenami v tomto náročnom období boli rodičia taktiež pravidelne 

informovaní na našej školskej web stránke, telefonicky, individuálnou komunikáciu mailom. 

 

3.5 Od 9.3. do 13.3.2020 prebiehalo bežné vyučovanie so sprísnenými hygienickými 

opatreniami. Posledný vyučovací deň pred uzavretím školy pre COVID 19 žiaci dostali pokyny  

od vyučujúcich na prácu z domu: poznámky, úlohy, texty z literatúry, pokyny pre prácu 

s pomocníkmi, prácu s učebnicou. Úlohy pre žiakov boli rozpracované približne na dva týždne. 

V priebehu prvých dvoch týždňov COVIDU 19 vyučujúci hľadali možnosti zlepšenia 

komunikácie so žiakmi, postupne sa dohodli sa na spôsobe komunikácie  ,,učiteľ a žiak“. 

       V čase od 1.4. do 28. 4. vyučovanie prebiehalo podľa klasických rozvrhov hodín rôznou 

formou zadávania úloh : posielanie úloh mailom, na messenger, portál zborovňa- www. bez 

kriedy, on-line vyučovanie, telefonická komunikácia, zvukové nahrávky nového učiva, 

zasielanie prezentácií a poznámok k novému učivu, obrazový materiál, fyzické odovzdávanie 

a preberanie vypracovaných úloh – neoddeliteľná práca asistentov učiteľa/ hlavne so žiakmi zo 

SZP v Chmiňanoch/. 

  

3.6    01. 06. 2020 do školy dobrovoľne nastúpili žiaci 1.- 5. ročníka v celkovom  počte 74 

žiakov. Žiakom bolo umožnené aj školské stravovanie. Pre nízky záujem a rôznorodosť žiakov 

z jednotlivých tried  sa  činnosť v ŠKD neobnovila. 

Učitelia so žiakmi pracovali podľa  vypracovaných rozvrhov hodín z 28.4.2020. Pre menší 

počet žiakov preto boli zlúčené triedy 1. A,B do triedy 1.A, 2.A,B do 2.A, 3. A,B, do triedy 

3.A, . Trieda 4.A, 5.A a 5.B sa vzdelávali v samostatných triedach. Ostatní žiaci sa naďalej 



vzdelávali doma dištančnou formou. Pedagogickí zamestnanci boli rozdelení na vzdelávanie 

tak, aby bolo dostatočne zabezpečené vzdelávanie v škole i doma dištančnou formou.  

 

3.7   Organizácia a podmienky vzdelávania v základných školách a školských zariadeniach od 

22.6.2020 sa zmenili. Od tohto dátumu mohli aj do  školy nastúpiť žiaci 2. stupňa ZŠ 6.- 9. 

ročníka. Na základe zisteného záujmu do školy nastúpili na základe dobrovoľnosti skoro všetci 

žiaci 2. stupňa ( menej žiakov nastúpilo zo 7.A- 7žiakov, v ŠT  1.- 2. stupňa  2 žiaci). 

 

  

4. Komplexnosť vzdelávacích aktivít   

 

4.1   Čas venovaný hlavným  a komplementárnym vzdelávacím oblastiam plnil hlavnú funkciu 

výchovy a vzdelávania poskytovaného školským systémom. Do dištančného vzdelávania sa 

nezaraďovalo v tomto mimoriadnom režime plnenie výchovného programu mimoškolského 

vzdelávania, ktorý predtým zabezpečoval školský klub detí plnením svojho výchovného 

programu. 

 

4.2   V čase dištančného vyučovania komplexnosť vzdelávacích aktivít zabezpečovali nielen 

učitelia, ale ja 2 pedagogické asistentky a 1 asistentka učiteľa. Učitelia, ktorých vyučovacie 

predmety patria hlavne do oblasti komplementárneho vzdelávania, po komunikácií s vedením 

školy sa riadili Usmernením, ktoré bolo vydané štátnym pedagogickým ústavom a vo veľkej 

miere sa podieľali na obohacovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich úlohou bolo 

oboznámiť sa s obsahmi predmetov v hlavných vzdelávacích oblastiach a hľadať možnosti 

prepojenia k aktuálnym témam, ale z hľadiska predmetov výchovného charakteru. Taktiež si 

vyučujúci všímali aktuálne pamätné dni, výročia, udalosti, ale aj súťaže, ktoré on-line prebiehali 

a aj takto sa snažili obohatiť výchovno-vzdelávací proces. Žiaci sa zapájali do výtvarných 

a literárnych súťaží.  Získali sme aj ocenenia v celoslovenskej výtvarnej súťaži CORONA 

očami detí – dve ocenenia, v súťaži  Vesmír očami detí – diplom za spoluprácu a v súťaži 

DPO SR( hasiči) sme sa zapojili  do výtvarnej aj literárnej súťaže, kde žiačka IX.A triedy 

získala ocenenie v obidvoch kategóriách. Výchovno-vzdelávací proces prebiehal vyvážene , 

bez navyšovania obsahu učiva.  

Asistentky boli veľmi nápomocné v rámci zabezpečovania kontaktu hlavne medzi 

zákonnými zástupcami žiakov, ktorí vo veľkej miere pochádzajú zo sociálne zaostalého 

prostredia. Spolupracovali s učiteľmi a neraz boli práve ony, tým hlavným kontaktom pri 

zabezpečovaní plnenia úloh.  

 Pedagogické asistentky, asistentka učiteľa, poskytovali úžasnú pomoc nielen učiteľom, 

ale aj zákonným zástupcom žiakov hlavne na prvom stupni vzdelávania. Zároveň poskytovali  

podporu a asistenciu samotným žiakom, pochádzajúcim hlavne zo sociálne zaostalého 

prostredia. Bez ich pomoci by títo žiaci strácali väzbu so školou, nakoľko nielen samotní žiaci, 

ale ja ich zákonní zástupcovia spočiatku vôbec neprejavovali záujem o výchovno-vzdelávací 

proces v čase dištančného vzdelávania. Boli skutočne veľkou pomocou a pomyselným 

prepojením medzi učiteľmi a žiakmi, pretože dve z našich asistentiek navštevovali žiakov 

pravidelne v osade, kde si vytvorili kontakty na rodičov, ktorí boli ochotní rozdeľovať, zbierať 

vypracované zadania. Celý výchovno-vzdelávací proces prebiehal na úrovni prehlbovania, 

opakovania a upevňovania už dovtedy prebraného učiva. 

 

 

 

5. Vyhodnocovanie vzdelávania a spôsob hodnotenia 



 

5.1   Hodnotenie žiakov sa realizovalo v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov 

základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej  prerušením vyučovania v školách 

v školskom roku 2019/2020. 

 

5.2   Riaditeľka základnej školy zabezpečila základnú evidenciu a uchovanie informácií 

o organizácií dištančného vzdelávania v jednotlivých triedach , aby sa na ich základe dali 

vykonať opatrenia pre pokračovanie vzdelávania v nasledujúcom školskom roku.  

Hlavnou súčasťou tejto evidencie sú hodnotiace správy predmetových komisií a metodických 

združení o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v hlavých vzdelávacích oblastiach 

v jednotlivých triedach (príloha č. 1) 

 

5.3   Čo sa týka žiakov  so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú v školskej 

integrácií,  u týchto žiakov nedošlo k zásadnej úprave individuálnych  vzdelávacích programov. 

Práve naopak, viacerí títo žiaci, počas mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania 

prekvapili v tom, že v plnení úloh vôbec nezaostávali za ostatnými spolužiakmi.   

 

5.4   Zápis žiakov do prvého ročníka  sa realizoval dvojakou formou. Elektronickou, tá bola 

zverejnená na webovej stránke našej školy https://zschnv.edupage.org/news/  už 30.3. 2020.  

Nakoľko súčasťou školského obvodu je obec, odkiaľ k nám prichádzajú žiaci z málo 

podnetného prostredia, rodičia mali možnosť zapísať svoje dieťa aj osobne. Zápis sa uskutočnil 

dňa 15. 04. 2020. Náhradný termín s osobnou účasťou rodiča bol 20. 04. 2020. V čase zápisu 

bol vytvorený harmonogram tak, aby nedochádzalo k vzájomným kontaktom rodičov v škole, 

boli zabezpečené všetky hygienické opatrenia.  Spolu do 1.ročníka bolo zapísaných 26 detí zo 

4 spádových obcí.  

 

 

6. Silné a slabé stránky 

 

So všetkými organizačnými zmenami v tomto náročnom období boli rodičia pravidelne 

informovaní na našej školskej web stránke, telefonicky, individuálnou komunikáciu, mailom. 

Všetci pedagogickí zamestnanci túto náročnú prácu v čase dištančného vzdelávania zvládli, aj 

keď sa museli popasovať s technickými problémami, ktoré mali žiaci a ich rodičia, niekedy 

s ich neochotou, s problémami pri kontaktovaní sa so  žiakmi.  

   Učitelia majú vytvorené za toto obdobie bohaté portfólia žiackych prác, album výtvarných 

prác, nahrávky, poznámky. Mnohí sa vzdelávali on- line formou cez portál učíme na diaľku  

a získali tak nové zručnosti, obohatili si svoje pedagogické vedomosti o nové poznatky. 

Žiaci, ktorí nezvládli dištančné vzdelávanie boli prevažne slabo prospievajúci/ neprospievajúci 

žiaci už z predchádzajúceho obdobia – v prvom polroku a končia povinnú školskú dochádzku 

v nižšom ročníku ako 9. ročníku.  Žiaci 5. ročníka, ktorí mali problémy už v prvom polroku 

a v predchádzajúcom období plnili povinnú školskú dochádzku osobitným predpisom/ 2-3 roky 

v Anglicku/. Títo žiaci nemali záujem o vzdelávanie, neplnili si úlohy ani po enormnej snahe 

učiteľov, ani po častých návštevách asistentiek učiteľa u nich doma. Títo žiaci budú mať KS.   

 Raz týždenne ped. zamestnanci, ktorí vzdelávali dištančne, zasielali zástupcom školy EPČZ. 

 Zaznamenávané obdobie formou EPČZ bolo od 1.4.2020 - 22.6. 2020. 

 Zredukované učivo sa týka hlavne SJL- časti skladba(syntax) a MAT- časti geometria. 

 Veľkým prínosom pre pedagógov bolo zavedenie portálu Microsoft TEAMS, kde sme 

sa na podnet p. riaditeľky  mohli pripájať, komunikovaťˇ navzájom, odovzdávať si 

https://zschnv.edupage.org/news/


skúsenosti, posielať podnetné mailové stránky na vzdelávanie a uskutočniť on-line 

porady nášho pedagogického zboru. 

    www.učímenadiaľku.sk – veľký prínos pre školy, on-line konferencie, metodický 

materiál, usmernenia, rozhodnutia.....všetky pokyny na jednom mieste 

7. Návrhy opatrení 

 

Medzi opatrenia, ktoré chceme realizovať  v ďalšom školskom roku s úmyslom zmierniť 

následky dopadov mimoriadnej situácie patrí: 

 zmapovanie žiackych vedomostí a následne prijať ďalšie opatrenia, ktoré budú 

zamerané na odstránenie závažných nedostatkov, ak sa vyskytnú, 

 zamerať sa na učivo, ktoré z objektívnych dôvodov nebolo možné odučiť, napr. 

geometrické učivo z matematiky na 1. aj 2. st. vzdelávania, 

 zlepšiť digitálne zručnosti pedagógov,  

 do konca októbra zabezpečiť/a naučiť sa pracovať......portál na on –line vzdelávanie 

(jednotný) pre našu školu ( pedagóg- žiak), prostredníctvom ktorého budeme 

zabezpečovať on-line vzdelávanie,  

 zabezpečiť kontá pre žiakov, oboznámiť rodičov a zabezpečiť, aby on-line vzdelávanie 

bolo odskúšané a ďalej budovať návyky učiteľov aj žiakov pracovať v on-line prostredí, 

 aj v priebehu školského riadneho vyučovania snažiť sa minimálne raz do mesiaca 

zadávať oznamy, učebné materiály cez portál bezkriedy/zborovna v snahe budovať 

návyky u žiakov, ak by došlo k ďalšiemu prerušenie vyučovania.  

 

 

8. Zamestnanci školy 

 

V čase mimoriadneho prerušenie školského vyučovania počnúc 16. marcom 2020 všetci 

pedagogickí zamestnanci pracovali formou home officu. Na 100%  pracovalo 49 zamestnancov 

a ekonómka, ktorá pracovala striedavo aj na pracovisku.  

Od 04.04.2020 nepedagogickí zamestnanci (ZŠ, MŠ, ŠJ) a pedagogickí zamestnanci( 

MŠ, ŠKD) mali prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pracovali na 80%.  Nepedagogickí 

zamestnanci z vlastnej iniciatívy chodili polievať kvety a kontrolovať pracovné prostredie. Pred 

nástupom do školy boli nápomocní pri príprave priestorov pre žiakov. Školské vyučovanie sa 

obnovilo od 01.06.2020.  Pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci, ktorí nastúpili na 

pracovisko boli riadne poučení o dodržiavaní hygienických a epidemiologických opatrení. Boli 

im vydané ochranné pracovné prostriedky (rúška, štíty, dezinfekcia ).  Štyri pedagogické 

zamestnankyne ( jedna zo ZŠ, jedna ŠKD a dve z MŠ) využili dobrovoľný nástup do 

zamestnania a nenastúpili od 01. 06. 2020 na pracovisko, pretože patrili k rizikovej skupine 

zamestnancov.  Z nepedagogických zamestnancov dobrovoľný nástup do zamestnania využila 

jedna zamestnankyňa (ŠJ).  

Školská jedáleň bola od 01.06.2020 v prevádzke, Strava sa pripravovala len pre žiakov 

a zamestnancov, ktorí boli fyzicky prítomní na pracovisku. Stravovanie prebiehalo v jedálni 

ZŠ, podľa vopred pripraveného rozvrhu tak, aby nedochádzalo k zmiešavaniu žiakov. 

Dodržiavali sa všetky nariadené a odporúčané pravidlá, vypracované v doplnku prevádzkového 

poriadku pre všetky naše školské zariadenia (ZŠ, ŠJ, MŠ). Strava deťom v MŠ sa podávala 

v priestoroch MŠ.  

 Vedenie realizovalo so zamestnancami on-line porady cez MS Teams a počas  nich sa 

prijímali opatrenia a ďalšie postupy v rámci mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

http://www.učímenadiaľku.sk/


Počas trvania mimoriadneho  prerušenia školského vyučovania učitelia vypracovávali mesačne 

evidenciu pracovného času, ktorú zasielali zástupkyni RŠ. Pravidelná komunikácia prebiehala 

medzi riaditeľkou školy a pedagogickými zamestnancami jednak formou vyššie spomínaného 

portálu, ale aj cez maily. Učitelia informovali riaditeľku školy hlavne o tom, ako sa im podarili 

rozbehnúť komunikáciu medzi nimi a žiakmi. Pravidelný kontakt malo aj vedenie školy 

navzájom. Bola to nevyhnutná súčasť riadiaceho procesu. Riaditeľka školy pravidelne 

informovala mailom všetkých zamestnancoch o zmenách, nariadeniach, usmerneniach, 

MŠVVAŠ SR. Pravidelne posielala povzbudzujúci mail na celý týždeň, ale aj poďakovanie za 

ich snaženie a prácu. So zamestnancami školy bola  riaditeľka v telefonickom, písomnou 

kontakte, ale ak bolo potrebné, tak aj priamo na pracovisku.   

 Táto správa je opisom zmien, ktoré nastali v čase mimoriadneho prerušenia školského 

vyučovania. So správou bude oboznámená Rada školy. 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Magdaléna Suchaničová, riaditeľka školy 

 

V Chminianskej Novej Vsi, 15. október 2020 

 

 

 

 

 

 


