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Vec 
Usmernenie – dištančná forma vzdelávania   
 
 Váţení zákonní zástupcovia, váţení rodičia,  

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušila 

vyučovanie v školách a v školských zariadeniach. Z usmernenia, ktoré vydala  

12. marca 2020 vyplýva, ţe vyučovanie nebude prebiehať v školách, ale 

prostredníctvom elektronickej komunikácie so ţiakmi.  

Naša škola uţ niekoľko rokov disponuje platformou Edupage, ktorú sme však 

dodnes vyuţívali najmä ako elektronickú formu pedagogickej dokumentácie, 

dochádzku a komunikáciu medzi školou a rodičmi. Počas nasledujúcich (minimálne) 

dvoch týţdňov by sa práve Edupage mal stať našim učebným nástrojom, 

prostriedkom, prostredníctvom ktorého vyučujúci budú zadávať ţiakom prácu, úlohy, 

ale aj vysvetľovať učivo, budú k dispozícii v prípade, ţe ţiakovi niečo nebude 

zrozumiteľné.  

Je veľmi dôleţité, aby sme si uvedomili, ţe tieto dva týţdne nie sú 

prázdninami, budú to dni, počas ktorých sa uskutoční vyučovanie, trochu iné, ako 

sme boli doposiaľ zvyknutí.  

Váţení rodičia, vás chcem poprosiť, aby ste nasledujúce dni organizovali  

vo svojich domácnostiach podobne ako v škole. Je dôleţité určiť vašim deťom – 

našim ţiakom - čas na učenie sa, odpočinok, hygienu... Viem, ţe to bude obzvlášť 

náročné obdobie (pre všetky zúčastnené strany). Verím však, ţe sa nám to spoločne 

podarí.  

 

 



 

 

Usmernenia:  

1. Budeme sa riadiť platným rozvrhom vyučovacích hodín pre školský rok 2019/2020.  

2. Vyučujúci v daný deň, vţdy v čase do 9.00 hod., zadá ţiakom a rodičom 

prostredníctvom Edupage (správou alebo prostredníctvom modulu domáca úloha) 

zadanie, učivo, pracovný list, video... k preberanému učivu. Prosím vás, váţení 

rodičia, aby ste boli nápomocní svojim deťom pri práci so školským informačným 

portálom Edupage, najmä mladším ţiakom našej školy. 

3. Vychovávateľky ŠKD v daný deň, vţdy v čase do 10.00 hod., zadajú cez Edupage 

pre ţiakov vo svojom oddelení nejaký zábavný pracovný list, nejakú hru, tvorivú 

techniku... (všetko to ale bude dobrovoľné – aby mali naši ţiaci ako vyuţiť svoj voľný 

čas).  

 

A ešte pár slov na záver... 

 

Váţení zákonní zástupcovia, váţení rodičia,  

viem, ţe nás čaká obzvlášť náročné obdobie, ktoré si vyţaduje veľkú dávku 

trpezlivosti a empatie. Moji kolegovia pracujú počas posledných dní intenzívne  

na tvorbe materiálov pre vaše deti. Zatiaľ je však toto jediná moţná forma 

vzdelávania sa doma. Prosím, odovzdajte môj srdečný pozdrav všetkým členom 

vašej rodiny. Ţelám vám počas nasledujúcich týţdňov pevné zdravie (i nervy), aby 

sme to všetci zvládli.  

 

Vedenie školy bude k dispozícii prostredníctvom e-mailu: zs@zshronke.edu.sk alebo 

Edupage-u. Chcem vás však poprosiť, aby ste v prvom rade vţdy oslovili daného 

vyučujúceho (prostredníctvom Edupage-u). 

 

Všetko dobré ţelám.  

 

Mgr. Martin FAZEKAŠ 

         riaditeľ školy   
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