
Základná škola Dunajská Lužná 

 

 

Usmernenie zo dňa 29.10. 2020 

 

Úvod 

Toto usmernenie vychádza z Metodického usmernenia k obsahu a organizácii 

výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách  a v základných školách  

pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zo dňa 26.10.2020, ktoré 

si riaditeľ školy môže upraviť podľa podmienok školy. 

 

Čl. 1 

 Organizácia vzdelávacej a výchovnej činnosti od utorka 2.11.2020 

1. Vzdelávanie  na 1. stupni  a činnosť ŠKD sa bude uskutočňovať za tých istých podmienok ako 

v predchádzajúcom týždni. 

2. Žiaci 2. stupňa budú mať online vzdelávanie – podrobnosti nižšie. 

 

Čl. 2 

Tlačivá  pri nástupe do školy po celoplošnom testovaní 

Prvý stupeň 

1. Zákonný zástupca žiakov 1. st. /od 6 do 10 rokov/ predloží po celoplošnom testovaní 

pri prvom nástupe dieťaťa do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  

/viď webová stránka školy časť Koronavírus a škola/. 

2. Žiaci 1. stupňa, ktorí dosiahli v dňoch celoplošného testovania 10 rokov a starší žiaci,  

musia  pri prvom nástupe po celoplošnom testovaní predložiť certifikát o negatívnom 

výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu a to ihneď ráno. Inak sa nemôžu 

zúčastniť vyučovania. TU v spolupráci s dozorkonajúcim  vyhlásenia vyzbierajú, ale 

certifikáty iba odkontrolujú a vrátia žiakovi. Žiak certifikát nemusí predkladať každý 

deň, stačí pri prvom nástupe do školy. 

Poznámka: Vieme, že ohľadom účasti 10 ročných žiakov sa na internete nachádzajú 

rôzne stanoviská právnikov. Za rozpory v legislatíve zodpovedá vláda.  My musíme 

dodržiavať rezortné predpisy aj v takom prípade, ak sa s nimi ako súkromné osoby 

nestotožňujeme. Ak sa počas víkendu v tejto otázke nariadenie kompetentných orgánov 

zmení, budeme ho rešpektovať a rodičovskú verejnosť informovať. 

3. ZŠ nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok testu na Covid 19. 

 

Druhý stupeň 

1. Žiaci 2. stupňa sa vzdelávajú v domácom prostredí, takže momentálne žiadne tlačivá 

predkladať nebudú. 

 

Čl. 3 

Informácia pre rodičov, ako postupovať po testovaní  

                  10 ročných žiakov 1. stupňa 

1. Žiak sa testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodinní príslušníci sú negatívni, 

žiadny problém - žiak pokračuje v prezenčnej forme vyučovania –  preukáže sa 

negatívnym testom. 



2. Žiak sa zúčastní testovania – je negatívny, ale rodinný príslušník v spoločnej 

domácnosti je pozitívny – žiak zostáva v karanténe. 

3. Žiak sa zúčastní testovania, je pozitívny, ostáva v karanténe, jeho neúčasť na 

vyučovaní ospravedlňuje lekár. 

4. Žiak alebo aspoň jeden rodinný príslušník sa testovania nezúčastní – žiak ostáva 

v karanténe, neúčasť ospravedlní rodič. 

5. Rodič sa testovania nezúčastní, ostáva v karanténe, vtedy aj žiak zostáva v karanténe. 

Neúčasť ospravedlní rodič.  

6. 10 roční žiaci,  ktorí zostávajú doma v karanténe,  sa budú vzdelávať doma dištančne. 

Vyučujúci im bude 10 dní počas karantény posielať úlohy cez www. bez kriedy. Po 

uplynutí  10 dňovej karantény nastupujú žiaci späť do školy. 

 

 

Čl. 4 

 Online vzdelávanie na  druhom  stupni 

1. Na 2. stupni bude prebiehať online vzdelávanie podľa nového rozvrhu, ktorý zohľadňuje, že 

niektorí vyučujúci učia aj prezenčne na 1. stupni. 

2. Online vzdelávanie prebieha cez MS Teams. 

3. Úlohy a zadania budú žiaci posielať podľa pokynov vyučujúcich cez www.bezkriedy.sk 

4. Prvé hodiny online vzdelávania sa začínajú tak ako v škole 7,50. Časový harmonogram hodín 

a prestávok zostáva ako pri bežnom vyučovaní. Musí sa striktne dodržiavať, kvôli učiteľom ktorí 

učia aj v škole, aj online. 

 

 

Čl. 5 

Vymedzenie vzdelávacích obsahov vzdelávania 

1. Pri dištančnom/online vzdelávaní sa uprednostňujú hlavné vzdelávacie oblasti.  

2. Hlavné vzdelávacie oblasti: I. st. – SJ, AJ, M, PK/P, V /iba v prípade pokynov vedenia 

školy/ 

                                  II. st. – SJ, AJ, RJ/NJ/, M, D, G, F, CH, B.  

Druhý cudzí jazyk je zahrnutý do rozvrhu až od 8.ročníka. 

3. Komplementárne vzdelávacie oblasti: EV,NV, VV, TV, HV, T, ON, PV sú nad rámec 

hlavných predmetov. Nie sú pre žiaka povinné. 

4. Učitelia aj žiaci musia dodržiavať časový harmonogram hodín aj prestávok ako pri 

bežnom vyučovaní. 

Čl. 6 

                                                         Rozvrh 

1. Rozvrh zohľadňuje predpísanú hodinovú záťaž v rámci jedného týždňa 

1. - 3. roč. 10h/týždenne  

4. - 5. roč. 12h/týždenne 

 6. - 9. roč. 15h/týždenne.  

Tento čas zahŕňa nielen vyučovanie, ale aj domácu prípravu žiaka. 

Poznámka:     

     /1 hodina týždennej záťaže = 60 minút, vyučovacia online hodina = 45 minút/: 

2. Rozvrh  sa nachádza v prílohe tohto usmernenia – bude rodičom preposlaný  

prostredníctvom IŽK a nachádza sa  aj  na webovej stránke školy v časti Koronavírus 

a škola.  

 

 

http://www.bezkriedy.sk/


Čl. 7 

Priebežné  hodnotenie 

1. Úlohy a testy, ktoré sú predmetom hodnotenia, sa budú hodnotiť percentuálne. 

2. Nedoručené úlohy sa budú zaznamenávať rovnako ako pri prezenčnom vzdelávaní. 

3. V prípade záujmu môže žiak aj rodič dostať spätnú väzbu konzultáciami s vyučujúcimi 

cez MS Teams. 

 

 

Čl. 6 

Technická podpora 

1. Žiaci, ktorí nahlásili, že potrebujú na online vyučovanie techniku, budú vyzvaní na jej 

prevzatie. 

 

 

  

 

 

 

 

Dunajská Lužná 29.10.2020    PaedDr. Iveta Slobodníková 

        riaditeľka školy 


