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PLÁN ADAPTAČNÉHO OBDOBIA A POADAPTAČNÉHO OBDOBIA DO KONCA ŠKOLSKÉHO 

ROKU 2020/2021 V SÚVISLOSTI S OBNOVOU ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA 

 

Rozhodnutím MŠVVaŠ SR číslo: 2021/13405:1-A1810 sa s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje 

školské vyučovanie vo všetkých školách. 

 

PRÍPRAVA NA ADAPTAČNÉ OBDOBIE 

1. V uvedenom období dištančného vzdelávania nezadávať žiakom nové úlohy. 

2. Na online hodinách, triednických hodinách hovoriť so žiakmi o pripravenosti školy na ich návrat. 

Vysvetliť im, aby sa návratu do školy kvôli skúšaniu, zlým známkam a písomkám neobávali. 

3. Pred vstupom do školy nie je potrebné predkladať negatívny výsledok testu žiaka ani jeho 

zákonného zástupcu. 

4. Zákonný zástupca žiaka predkladá prostredníctvom EduPage čestné vyhlásenie (Príloha č. 8) 

alebo plnoletý žiak sám za seba (Príloha č. 10a) s názvom Vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

5. Vyhlásenie o bezinfekčnosti podáva zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak vždy pri 

prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov). 

6. Postup podania žiadosti – Vyhlásenie o bezinfekčnosti: 

a) neplnoletý žiak a jeho zákonný zástupca  

b) plnoletý žiak. 

7. Postup administrácie vyhlásení o bezinfekčnosti pre triedneho učiteľa: 

a) akceptovanie vyhlásenia o bezinfekčnosti 

b) prehľad platných vyhlásení o bezinfekčnosti  

 

ADAPTAČNÉ OBDOBIE (17. – 21. 05.2021) 

1. Vyučovanie  na úseku teoretického vyučovania bude prebiehať skrátenou formou: 

1. vyuč. hod.: 8.00 h – 8.30 h 

2. vyuč. hod.: 8.35 h – 9.05 h 

3. vyuč. hod.: 9.10 h – 9.40 h 

4. vyuč. hod.: 9.55 h – 10.25 h 

5. vyuč. hod.: 10.30 h – 11.00 h 

6. vyuč. hod.: 11.05 h – 11.35 h 

7. vyuč. hod.: 11.40 h – 12.10 h 

8. vyuč. hod.: 12.30 h – 13.00 h 

2. Triedny učiteľ sa v maximálnej možnej miere bude stretávať so žiakmi svojej triedy (na svojich 

vyučovacích hodinách, na triednickej hodine, v čase prestávok) a venuje sa socializácii, 

komunikácii, posilňovaniu vzťahov, duševnému zdraviu, rozvíja pozitívnu klímu v triede, empatiu 

a toleranciu (viesť o uvedenom záznam v ETK). 

3. V uvedenom období sa žiaci nehodnotia a neklasifikujú, nepíšu sa žiadne testy, písomky a 

previerky, ale do obvyklého režimu sa vraciame postupne. 

4. Predmet TSV sa bude vyučovať v exteriéri, pričom je povolené cvičiť bez rúška za predpokladu 

dodržiavania min. 3 metrových odstupov medzi žiakmi. Učitelia prispôsobia výber cvičení a aktivít 

tak, aby bol dodržaný odstup aj v prípade individuálnych aktivít a športov. Kontaktné tímové 
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športy (futbal, basketbal, vybíjaná a pod.) nie sú povolené. Vhodné sú cvičenia na stanovištiach 

(posilňovacie, kompenzačné, strečingové), individuálne športy s využitím maximálnej plochy 

školských dvorov, prípadne prechádzky. Školské telocvične ani šatne určené na prezliekanie 

žiakov sa nevyužívajú. 

 

POADAPTAČNÉ OBDOBIE (od 24.05.2021) 

1. Dať žiakom priestor na postupný nábeh do klasického režimu s využívaním skupinovej práce, 

vzájomným učením, vhodnými digitálnymi nástrojmi a učebnými pomôckami. 

2. Udržiavať komunikáciu so zákonnými zástupcami žiakov. 

3. Zamerať pozornosť na ten vzdelávací obsah, ktorý žiaci potrebujú zopakovať, dovysvetliť alebo 

precvičiť. 

4. Venovať zvýšenú pozornosť žiakom so ŠVVP a tým, ktorí vykazujú varovné signály (nezapájajú 

sa do činností v triede; sú nepozorní, nesústredení; majú špecifické prejavy v správaní, napr. 

mĺkvosť, agresivita, výbušnosť, smútok, odmietanie komunikácie; nemajú záujem o sociálne 

interakcie so spolužiakmi ani s učiteľmi; prípadne zvýšené fyzické ťažkosti). 

5. Dať príležitosť žiakom aj na sebahodnotenie. 

6. Hodnotenie žiakov prispôsobiť „netradičnému“ školskému roku so zohľadnením špecifickej 

situácie počas školského roka. 

 

 

Prešov 14.05.2021       Ing. Renáta Fedorčíková 

riaditeľka školy 


