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Personálne zabezpečenie 

Zodpovedná osoba: PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy 

Krízový koordinátor pre úsek ZŠ: Mgr. Jana Harnasová – 041/4391390 

Krízový koordinátor pre úsek MŠ: Bc. Marta Capeková – 041/4391487 

 

Úvod 

Ochorenie COVID-19 je infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2. 

COVID-19 postihuje najmä dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc    a 

môže viesť až k úmrtiu pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní              a 

rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte s nakazeným. 

Infekcia sa prenáša aj cez kontaminované predmety. 

Medzi príznaky ochorenia patria: horúčka nad 38°C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, 

bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti. 

Na pracoviskách, kde dochádza ku koncentrácii väčšieho množstva ľudí, je dôležité 

zabezpečiť účinné opatrenia, aby sa prenosu tohto ochorenia zabránilo. Ako najúčinnejšie 

preventívne opatrenia sa odporúča dodržiavanie zásady R-O-R (rúška, odstup, dezinfekcia rúk). 

Východiská krízového plánu 

Organizačná zložka: 

POČTY ŽIAKOV 

1) Základná škola  počet žiakov 226 počet tried 13   

I. stupeň   počet žiakov 88 počet tried 5 

II. stupeň  počet žiakov 128 počet tried 7 

2) Materská škola počet detí 68  počet tried 3 

3) Školský klub   počet detí 75  počet oddelení 3 

4) Školská jedáleň počet stravníkov 270 
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POČET ZAMESTNANCOV 

Počet pedagogických zamestnancov ZŠ   22 

Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ  6 

Počet pedagogických zamestnancov MŠ  7 

Počet nepedagogických zamestnancov MŠ  1 

Počet zamestnancov ŠKD    3 

Počet zamestnancov ŠJ    5 

 

PREDPOKLAD RIEŠENIA KRÍZY COVID-19 
Vypracovanie krízového plánu vychádza z aktuálneho Pandemického plánu pre prípad 

pandémie v Slovenskej republike a z neho vyplývajúcich úloh MŠVVaŠ SR prijať opatrenia na 

zastavenie vzdelávacieho procesu a pripraviť náhradné vyučovacie procesy, podľa jednotlivých 

fáz vývoja pandémie, v závislosti od epidemiologickej situácie COVID-19 – tzv. „semafor“: 

Epidemiologická situácia 

(vyhlásená) 
Školské zariadenie  Dištančné vzdelávanie 

je pod kontrolou otvorené   

sa zhoršuje otvorené odporúčané 

Je kritická zatvorené povinné 

 Predpokladáme tri možné scenáre vývoja krízového stavu COVID-19: 

 Riadna školská dochádzka – okrem úplného zrušenia obmedzení môžeme rátať 

s čiastočnými možnými obmedzeniami školskej dochádzky, napríklad obmedzenia 

počtov žiakov v triede alebo na určitej ploche spôsobom, ak sa škola rozhodne pre 

vyučovanie vo dvoch fázach alebo striedavo, a len jednotliví žiaci zostanú napr. 

z dôvodov karantény doma. 

 Ohraničené zastavenie vzdelávacieho procesu a spustené náhradné vyučovacie 

procesy (učenie z domu) pre vybrané triedy na základe rozhodnutia riaditeľa školy so 

súhlasom zriaďovateľa školy a usmernenia RUVZ-CA. 

 Úplné zastavenie vzdelávacieho procesu a spustené náhradné vyučovacie procesy 

(učenie z domu) tento scenár bude určený na základe celoplošného zatvorenia a naradenia 

príslušných orgánov a inštitúcií. 

V prípade riešenia krízovej situácie v súvislosti budú jednotlivé skupiny žiakov rozdelené 

v súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia nasledovne. 

- Maximálny počet žiakov v jednej skupine 1. až 5. ročníka bude 15, počet tried 10 

- Pre žiakov 6. až 9. ročníka bude zabezpečený dištančný spôsob vyučovania. 

http://www.zszborov.sk/
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- Stravovanie žiakov bude prebiehať tak, aby sa skupiny vzájomne nepremiešavali. 

V prípade riešenia krízovej situácie medzi zamestnancami bude zabezpečené aby sa učitelia . a 2. 

stupňa, zamestnanci ŠKD a MŠ nestretávali.  

Zamestnanci školskej jedálne budú tvoriť prvú skupinu pre zabezpečenie stravy pre žiakov 

a zamestnancov. V prípade núdzového stavu zabezpečíme suché balíčky od externého 

dodávateľa alebo dovoz stravy zo ZpS Harmónia. 

DOSTUPNOSŤ RIEŠENÍ NA ZABEZPEČENIE DISŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA 

Na základe analýzy dostupných výsledkov väčšina žiakov mala k dispozícii pripojenie na 

internet a aj zariadenia prostredníctvom ktorých sa na internet pripájala. 

Učitelia majú pracovné notebooky, ktoré môžu používať aj doma. 

Odporúčané nástroje na komunikáciu 

- Prostredie edupage a školskej stránky. 

- Zborovna a portál bezkriedy. 

- Konferenčný systém Zoom (aj keď má bezpečnotné riziká). 

- Microsoft Teams (na základe zmluvy medzi MŠVVaŠ a Microsoft slovakia) dostupný 

bezplatná licencia pre školy. 

Menej vhodné, skôr doplnkové, či núdzové: 

- V bežnej praxi a komunikácii dospelých sa používajú viaceré nástroje, ktoré boli 

primárne vyvinuté na rýchlu komunikáciu cez smartfóny, najmä na „chatovanie“, 

posielanie obrázkov a videí a ktorých širšie funkcie, robustnosť a stabilita pri väčšej 

záťaži pri online učení neboli overené ani, ich na Slovensku nikto negarantuje – je tak na 

zodpovednosti zriaďovateľova, riaditeľa školy, či učiteľa – či a ako ich bude používať, 

napr.: Skype, Jitsi Meet, WhatsApp, Viber, Slido, krátke správy mobilom SMS 

- Podobne existujú tiež špecificky vyvinuté overené vzdelávacie platformy, existujúcimi 

používateľmi vo vzdelávaní obľúbené, avšak nepoznáme, aké sú nároky na bezpečnú 

administráciu, často vyžadujú vlastný server, inštaláciu a zabezpečenú údržbu, vrátane 

bezpečnosti a najmä nie sú všeobecne známe a teda centrálne nevieme poskytnúť ani 

sprostredkovať dostatočnú podporu, napr.: Moodle, Teemea 

- Sociálne siete vo všeobecnosti – najmä kvôli ochrane identít žiakov (môžu však byť a boli 

využívané na komunikáciu v dobe krízy medzi učiteľmi). 

http://www.zszborov.sk/
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ČERVENÁ FÁZA - ZŠ 

 Červená fáza nastáva, ak je viac ako jeden potvrdený pozitívny prípad ochorenia 

COVID-19 u žiakov alebo zamestnancov, jedná sa o epidemický výskyt (priama 

súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi a pracovníkmi) a po nariadení ÚVZ SR. 

 

V súlade s Manuálom opatrení pre základné školy a školské zariadenia, ktorý vydalo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu dňa 30.9.2020, v prípade prechodu školy do 

červenej fázy sa naďalej dodržiavajú opatrenia platné počas zelenej fázy a to nasledovné: 

 V čase od 1. 10. 2020 do  odvolania je používanie rúšok na základe opatrenia UVZ-SR zo dňa 

29.9.2020 v interiéri školy resp. školského zariadenia pre žiakov 2. stupňa, rúšok/štítov 

pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov 

povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané. Žiaci I. stupňa nosia rúško všade vo 

vnútorných priestoroch. 

 Základná škola je otvorená v čase od 7.00 hod do 7.35 hod kedy sa uskutočňuje ranný filter. 

Po tomto čase sa hlavný vchod školy zamyká.  

 Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom 

školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie 

akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy či žiaka. 

 Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných hodín sa odporúča využívať 

dištančný spôsob komunikácie (telefonický, písomný, maily), prezenčný spôsob komunikácie 

je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok. 

 Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako 

tri po sebe nasledujúce dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, prípadne PN vystavené 

príslušným lekárom. 

 Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 

tri po sebe nasledujúce dni predloží písomné potvrdenie o bezinfekčnosti. Pri prerušení 

v trvaní viac ako 5 pracovných dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá 

potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných 

Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

 Zákonný zástupca v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 

COVID-19, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa 

http://www.zszborov.sk/
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školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola 

dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne 

príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

 

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, platia nasledovné:   

 Telocvičňa sa nevyužíva 

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.  

 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci, 

odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej 

raz denne. 

 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 

zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby 

(napr. kľučky dverí). 

 

Potvrdenie ochorenia u žiakov jednej triedy 

 Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u dvoch a viacerých žiakov jednej triedy, preruší sa 

vyučovanie v tejto triede a vylúčia sa z vyučovacieho procesu ich úzke Žiaci postupujú 

podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola podľa miestne príslušného 

RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného 

hygienika. 

 Ak sa u niektorej osoby vylúčenej zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia 

tried školy príznaky na COVID-19, alebo sa u nej potvrdí ochorenie, prerušuje sa 

štandardný výchovno-vzdelávací proces v celej škole a ďalej sa postupuje podľa 

usmernenia miestne príslušného RÚVZ. 

 

Potvrdenie ochorenia u pedagogických zamestnancov 

 Vylúčia sa zo školského procesu osoby v úzkom kontakte s danými zamestnancami. Ak 

pozitívni pedagogickí zamestnanci sú v kontakte vždy len so žiakmi jednej triedy, 

prerušuje sa vyučovanie len u žiakov danej triedy. Zamestnanci postupujú podľa 

usmernenia všeobecného lekára alebo RÚVZ., škola podľa miestne príslušného RÚVZ. 

V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného 

hygienika. 

http://www.zszborov.sk/
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 Ak pozitívni pedagogickí zamestnanci prichádzajú do kontaktu so žiakmi viacerých tried, 

prerušuje sa vyučovanie vo všetkých triedach ich kontaktu. Prípadne sa preruší 

výchovno-vzdelávací proces v celej škole a zamestnanci ďalej postupujú podľa 

usmernenia všeobecného lekára alebo RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. 

V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného 

hygienika. 

 

Potvrdenie ochorenia u nepedagogických zamestnancov 

 Vylúčia sa zo školského procesu osoby v úzkom kontakte s danými zamestnancami. 

Zamestnanci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára alebo RÚVZ, škola podľa 

miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného 

usmernenia hlavného hygienika. 

 Ak sa u niektorej z osôb vylúčenej zo školského procesu objavia počas doby vylúčenia 

príznaky na COVID-19, alebo sa u nich potvrdí ochorenie, postupuje sa rovnakým 

spôsobom. 

 

  ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO-VZDELÁVCIEHO PROCESU V ZŠ 

 

 Po dohode s miestne príslušným RÚVZ žiaci vylúčení zo štandardného výchovno-

vzdelávacieho procesu prejdú na dištančnú formu vzdelávania. 

 Pri prezenčnej forme vyučovania v triedach 1. – 5. ročníka, ktoré nie sú vylúčené z 

výchovno-vzdelávacieho procesu,  rozdelíme žiakov na skupiny s maximálnym počtom 

15 žiakov, nasledovne: 

1.A – 14 žiakov  

1.B – 14 žiakov 

2.A – 19 žiakov rozdelíme na 2 skupiny 

3.A – 24 žiakov rozdelíme na 2 skupiny 

4.A – 17 žiakov rozdelíme na 2 skupiny 

5.A – 22 žiakov rozdelíme na 2 skupiny 

Pri prezenčnej forme vyučovania v triedach, nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi 

 triedami. 

 Pre žiakov 6. – 9. ročníka bude prebiehať dištančná forma vzdelávania. 
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 ČERVENÁ FÁZA - ŠKD 

Manuál opatrení pre základné školy a školské zariadenia, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu dňa 30.9.2020, školský klub detí (ranný aj poobedný) neodporúča. Po 

dohode so zriaďovateľom bude prevádzka ŠKD prerušená. 

 

 

 ČERVENÁ FÁZA - MŠ 

 Červená fáza nastáva, ak je viac ako jeden potvrdený pozitívny prípad ochorenia 

COVID-19 u žiakov alebo zamestnancov, jedná sa o epidemický výskyt (priama 

súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi a pracovníkmi) a po nariadení ÚVZ SR. 

 

V súlade s Manuálom opatrení pre základné školy a školské zariadenia, ktorý vydalo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu dňa 30.9.2020, v prípade prechodu školy do 

červenej fázy sa naďalej dodržiavajú opatrenia platné počas zelenej fázy a to nasledovné: 

 Materská škola bude otvorená od 6.30 hod. Pri vstupe sa uskutoční na základe usmernenia 

MŠVVaŠ ranný filter (dieťa nemá typické príznaky COVID-19 a jeho telesná teplota 

nepresahuje 37,2 °C). Rodičia privádzajú svoje deti v čase od 6.30 hod do 8.00 hod. Po tomto 

čase už bude vchod do MŠ uzamknutý. Ranný zdravotný filter sa vykonáva podľa 

štandardných pravidiel.  

 Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku 

resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za 

účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.  

 Vstup cudzím osobám do priestorov materskej  školy je možný len s výnimkou potvrdenou 

riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa 

rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a sprevádzajúcich osôb, ktoré 

sa môžu zdržať len nevyhnutný čas na odovzdanie/prebratie dieťaťa do/z materskej školy.  

 Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako 

tri po sebe nasledujúce dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky 

prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, prípadne PN vystavené 

príslušným lekárom. 

 Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do materskej školy v trvaní viac ako 

tri po sebe nasledujúce dni predloží písomné potvrdenie o bezinfekčnosti. Pri prerušení 

v trvaní viac ako 5 pracovných dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá 

http://www.zszborov.sk/
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potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných 

Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

 Zákonný zástupca v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na 

COVID-19, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa 

školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola 

dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne 

príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

 

Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, platia nasledovné:   

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.  

 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa deti, pedagogickí zamestnanci a 

odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej 

raz denne.  

 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 

zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby 

(napr. kľučky dverí).  

 

 

 

V prípade potvrdeného ochorenia u detí jednej triedy:  

• Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u dvoch a viacej detí jednej triedy, preruší sa 

vyučovanie v tejto triede a vylúčia sa z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Deti 

postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne 

príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia 

hlavného hygienika.  

• Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia 

triedy príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, preruší sa štandardný 

výchovno - vzdelávací proces v každej triede a ďalej sa postupuje podľa usmernenia 

miestne príslušného RÚVZ.    

 

V prípade potvrdeného ochorenia u detí z rozličných tried:   

• ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jednotlivých detí, preruší sa vyučovanie v triedach 

týchto detí a vylúčia sa z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Deti ďalej postupujú 

podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne 
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príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia 

hlavného hygienik,  

• ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia 

tried príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, preruší sa štandardný 

výchovno - vzdelávací proces v celej škole a ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne 

príslušného RÚVZ..  

  

V prípade potvrdeného ochorenia u pedagogických alebo odborných pracovníkov :  

• vylúčia sa zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného pracovníka.  Ak pozitívni 

pedagogickí alebo odborní zamestnanci sú v kontakte vždy len so žiakmi jednej triedy, 

preruší sa vyučovanie len u žiakov danej triedy. Zamestnanci postupujú podľa usmernenia 

všeobecného lekára, resp. RÚVZ,  škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa 

uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.  

• V prípade ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci prichádzajú do kontaktu so 

žiakmi viacerých tried, preruší sa vyučovanie vo všetkých triedach ich kontaktu, po prípade 

sa preruší výchovno-vzdelávací proces v celej škole a zamestnanci ďalej postupujú podľa 

usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V 

škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.   

 

V prípade potvrdeného ochorenia u nepedagogických pracovníkov   

• vylúčia sa zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného pracovníka.  Zamestnanci 

ďalej postupujú podľa usmernenia príslušného všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola 

podľa  miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne 

platného usmernenia hlavného hygienika.  

• ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby vylúčenia 

príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, postupuje sa rovnakým 

spôsobom.   

 

  ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO-VZDELÁVCIEHO PROCESU V MŠ 

 Dieťa i sprevádzajúca osoba prichádza do materskej školy v rúšku, resp. v súlade s 

aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.   

 Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb 

pri vstupe do budovy. 
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 Pracovník/pracovníčka materskej školy preberá dieťa od sprevádzajúcej osoby 

nasledovne:   

o sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. 

v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a to iba po 

nevyhnutne nutnú dobu (najmä odovzdanie, vyzdvihnutie dieťaťa bez zbytočného  

vstupovania do šatne), pracovník/pracovníčka materskej školy vykoná ranný 

zdravotný filter a v prípade podozrenia na ochorenie  (nielen na COVID – 19) dieťa 

nepreberie.   

 Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít tak, ako to ukladá 

aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.   

 Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny 

pedagóg) musí mať rúško alebo ochranný štít.  

 Mimo priestorov vlastnej triedy v interiéri je nutné nasadiť rúška aj deťom.  

 Počas odpočinku detí je potrebné zabezpečiť čo najväčšiu vzdialenosť medzi okrajmi 

lôžok detí vzhľadom na počet detí navštevujúcich danú triedu počas červenej fázy.  

 Aktivity budú organizované tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku v areáli materskej 

školy.   

 

  ZÁVAREČNÉ USTANOVENIA 

 

Uplatňovanie jednotlivých bodov krízového plánu školy je podmienené aktuálnymi príslušnými 

opatreniami UVZ-SR a MŠVVaŠ pre danú situáciu.  

 

Vypracoval PaedDr. Milan Križan 

V Zborove nad Bystricou, dňa 2.9.2020 
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Príloha č.1 

Krízový scenár dištančného vzdelávania v školskom roku 2020/2021  

V tomto dokumente uvádzame základné pravidlá, ktorých dodržiavanie môže výrazným 

spôsobom napomôcť ku kvalite vzdelávania počas obdobia karantény.   

              

Krízový plán pre vedenie školy 

1. Tímové riešenie krízovej situácie 

 

- vedenie podporuje vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi zamestnancami školy, 

ktorí sa podieľajú na výchovnovzdelávacom procese - stanoví harmonogram online 

porád( cez Teams), konzultácií,...( vedenie je k dispozícii každý deň) 

- učitelia majú priestor na vymieňanie skúseností: vedia, kde nájdu pomoc; sú informovaní 

o aktuálnych ponukách webinárov - úloha pre vedúcich MZ, PK, zástupca riaditeľa 

- koordinácia množstva domácich zadaní pre žiakov - úloha triedneho učiteľa  

- koordinácia práce so žiakmi, ktorí nemajú prístup k online vzdelávaniu  

-  úloha asistentov učiteľov, vychovávateľov, učiteľov predmetov, ktoré majú nízky alebo 

žiaden rozsah online výučby, školského pedagóga 

- online komunikácia s rodičmi minimálne raz za štvrťrok - triedny učiteľ- 

- dbať na psychohygienu, riešenie konfliktných situácií, atakov rodičov,... 

2. Technické vybavenie (hardvér, softvér, pripojenie k internetu) 

- v prípade potreby zabezpečí škola technické vybavenie pre učiteľov napr. zapožičaním 

notebookov na prácu doma 

- učitelia môžu využiť možnosť, aby učili online zo školy (rýchlejšie pripojenie, dostupná 

technika v triedach) 

3. Rozvrh hodín  

- vopred vytvorený rozvrh hodín pre online výučbu zverejnený na EduPage (kedy sa učitelia 

so žiakmi stretávajú) 

- priebežná administrácia rozvrhov 

- je potrebné ponúkať aj vzdelávacie aktivity bez nutnosti práce na počítači (zacvič si, 

pomôž v domácnosti, spoznaj recept, pomôž s učením mladšiemu súrodencovi,...) 

 

4. Komunikácia 
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- ako budeme zdieľať materiály , zadania úloh a informácie so žiakmi a rodičmi  - cez 

edupage /email 

- ako sa so žiakmi stretneme -  videokonferenčný nástroj 

- minimálne raz do týždňa musí prebehnúť online stretnutie s každým vyučujúcim 

predmetov danej triedy - Teams /zoom 

- ako budeme žiakov hodnotiť, ako získame spätnú väzbu?  

- učitelia hodnotia žiakov priebežne, na základe splnených a odovzdaných zadaní, realizácia 

spätnej väzby - cez Edupage 

- školenie pre učiteľov – online podľa aktuálnej ponuky a potreby 

  

5. Hodnotenie žiakov 

- spôsoby hodnotenia výkonov žiakov - známka, slovný komentár, percentuálne – 

jednotlivé predmety podľa UO 

 

6. Informovanosť  

- vedenie informuje učiteľov, žiakov a rodičov o nových dôležitých termínoch (zápis do 1. 

ročníka, prijímacie skúšky,...) ako aj o ich zrušení  cez www stránku školy a správami cez 

Edupage 

- vedenie  uvedie odkazy na dôležité zdroje (rozhodnutia, usmernenia, kontakt na školskú 

špeciálnu pedagogičku, školskú psychologičku,...) na www stránku školy a správami cez 

Edupage 

- prehľad konzultačných hodín učiteľov / minimálne raz za štvrťrok/  - na www stránku 

školy a správami cez Edupage 

- vedenie upozorní na to, že zákonnému zástupcovi zostáva povinnosť informovať školu o 

všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré žiakovi bránia v plnení súčasnej formy 

vzdelávania, vrátane zdravotných problémov na www stránku školy a správami cez 

Edupage 

 

7. Monitorovanie a vyhodnocovanie 

- vedenie pravidelne získava a monitoruje spätnú väzbu zo strany učiteľov žiakov i rodičov 

o priebehu vzdelávania na diaľku,  vyhodnocuje funkčnosť a udržateľnosť systému cez 

ankety Edupage 

- monitoruje prácu učiteľov – cez  EduPage 

- monitoruje dodržiavanie a efektivitu nastavených pravidiel o so získanými informáciami 

ďalej pracuje a podľa potreby upravuje/dopĺňa nastavené pravidlá, komunikáciu a 

podporu žiakov a pedagógov 

 Krízový plán pre žiaka  

1. Komunikácia 
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Máš ako komunikovať so svojimi učiteľmi? 
- Ak áno, je to super! používať na komunikáciu EduPage a na online hodiny učiteľom určenú 

online platformu,  

- Ak nie - čo je problém? - s pomocou rodičov oslov svojich učiteľov, aby vám vysvetlili ako 
spolu budete komunikovať 

  
2. Rozvrh 
 
Zisti si, aký je tvoj rozvrh online hodín: 

 U tvojho triedneho učiteľa alebo spolužiaka. 
 Prihlás sa do Edupage pod svojím kontom. 

  
3. Čas 
 

a. Priprav sa na vyučovanie - Tak ako sa pripravuješ na hodiny keď chodíš do školy, rovnako sa 
pripravuj aj na tie, ktoré prebiehajú online. 

b. Nezabudni na svoje domáce úlohy. 
c. Opakovanie - po hodine si nezabudni zopakovať, o čom ste sa s učiteľom rozprávali 
d. Netráv pri počítači veľa času - keďže aj tvoje hodiny sú teraz na počítači, skús sa dnes zahrať 

trochu inak - spoločenskú hru, zacvič si, choď sa prejsť, pomôž doma rodičom,.. 
  
4. Účasť na hodine 
 

a. Máš sa ako pripojiť? Ak nemáš počítač, použi svoj telefón, tablet. 
b. Účasť na hodine je povinná, rovnako ako v škole, absencia sa zaznamenáva na EduPage 
c. Počas hodiny: 
 Dávaj pozor! 
 Nebuď rušený - ak sa dá, snaž sa, aby ťa rozptyľovalo čo najmenej vecí 
o Vypni televízor, rádio 
o Zavri ostatné programy(hry) na počítači 
o Vysvetli ostatným členom rodiny, že budeš mať hodinu 
o Počúvaj, čo ti hovorí učiteľ - keď ťa poprosí, aby si si zapol mikrofón/kameru,... 
o Zapájaj sa do priebehu hodiny – odpovedaj na otázky učiteľa. Nezabudni sa ale prihlásiť. 
o Ak niečomu nerozumieš, neboj sa opýtať učiteľa! 
o Nevyrušuj - nepíš ostatným spolužiakom, nehraj sa s možnosťami portálu počas hodiny bez 

vyzvania učiteľa! 
o oznámiť triednemu učiteľovi alebo vyučujúcemu predmetu dôvod neúčasti na hodine, prípadne 

technické problémy s pripojením,  
 
  
5. Pomoc 
  

- čo je najdôležitejšie: ak žiak má akýkoľvek problém, treba poprosiť o pomoc učiteľov, 

spolužiakov.  
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Krízový plán pre rodiča 

1. Podpora  

a) vytvoriť si spoločne s dieťaťom týždenný rozvrh tak, aby sa vzali do úvahy online hodiny 
všetkých detí a tiež čas, ktorý potrebujú venovať samostatnej príprave a relaxu, 

b) vytvoriť čo najoptimálnejšie prostredie pre učenie sa vášho dieťaťa - vypnúť rušivé prvky 
o podporovať snahu školy a učiteľov pri online vzdelávaní.  

 

2. Informovanosť 

a) informovať sa o spôsobe komunikácie a výsledkov svojich detí cez Edupage rodič. konto 
b) informovať školu o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré žiakovi bránia v plnení 

súčasnej formy vzdelávania 
c) vytvoriť si kontakt s ďalšími rodičmi z triedy a príležitostne komunikovať.  

 

3. Technické vybavenie  

a) zabezpečiť dieťaťu potrebné vybavenie pre účasť na online hodine (hardware, software) 
- v prípade potreby sa informovať o možnostiach zapožičania si zariadenia na škole 

b) pomôcť dieťaťu pri práci vo vybranom nástroji pre komunikáciu - v prípade potreby 
osloviť školu  

 

4. Materiály  

a) v prípade potreby vypracovania domácich úloh zvážiť online verziu voči tlačenej 
 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Harnasová 
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