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Vec 
List rodičom – ku dištančnému vzdelávaniu  
 
 Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov V. – IX. ročníka,  

touto cestou by som sa Vám v krátkosti chcel prihovoriť, keďže ma niektorí 

z Vás oslovili v súvislosti s dištančným vzdelávaním na našej škole, ktoré prebieha 

pre žiakov II. stupňa od 26.10.2020.  

 

Pár faktov na úvod:  

• žiaci II. stupňa sa učia dištančne od 26.10.2020 (zatiaľ majú za sebou 12 

vyučovacích dní, 5 dní voľna – prázdniny, dni pracovného pokoja, štátny 

sviatok),  

• rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

sa žiaci II. stupňa učia dištančne do 27.11.2020 (podľa tlačovej besedy 

konanej dňa 16.11.2020 – po zasadnutí krízového štábu sa s najväčšou 

pravdepodobnosťou tento termín predĺži, keďže sa situácia a komunikácia 

vlády voči školám mení z hodiny na hodinu – je naozaj ťažké predpovedať, 

kedy sa tak naozaj stane),  

• dištančné vyučovanie sa na našej škole realizuje podľa usmernenia Štátneho 

pedagogického ústavu a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, kde je presne stanovená indikatívna záťaž žiakov počas 

dištančného vzdelávania (5. ročník – 12h/týždenne, 6. – 9. ročník –  

15 h/týždenne),  



 

 

• indikatívna záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňa všetky 

povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. 

inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú 

zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania, telefonicky,  

e-mailom alebo v papierovej forme; čas, strávený samoštúdiom),  

• pod pojmom dištančné vzdelávanie/on-line vzdelávanie rozumieme spôsob 

vzdelávania, kde žiak a učiteľ sú oddelení v čase alebo mieste, nesprávne sa 

tento pojem zamieňa za vyučovacie hodiny strávené s učiteľom pred kamerou.  

 

A teraz pár úprimných slov...  

Verte mi, ja viem, že je to pre Vás aj pre Vaše deti náročné. Niektorí mi píšete 

a voláte, že žiaci sú málo vyťažení, iní mi voláte a píšete, že je toho veľmi veľa, že 

kolegovia nezadajú úlohy včas... Chvalabohu školu riadi JEDEN riaditeľ. Chcem Vás 

preto veľmi úctivo požiadať, aby ste riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

nechali na mňa a moje pani zástupkyne. My pozorne sledujeme vývoj celej situácie, 

sme v dennodennom kontakte s našimi kolegami (ja postupne aj so žiakmi) 

a snažíme sa nájsť ten najlepší spôsob, aby sme ostali v spojení s Vašimi deťmi, 

a aby sme naplnili cieľ a obsah vyučovania (ktorý je v tejto mimoriadnej situácii 

upravovaný ŠPÚ a MŠVVaŠ SR).  

Je naozaj neprimerané a irelevantné, ak porovnávate spôsob, formu a obsah 

dištančného vzdelávania so vzdelávaním prezenčným, resp. so vzdelávaním počas 

Vášho štúdia.  

Vyberiem jeden príklad z mne blízkej slovenčiny. Vy ste sa učili skloňovacie 

vzory podstatných mien v treťom, poniektorí vo štvrtom ročníku a naši žiaci sa ich 

učia podľa štátneho vzdelávacieho programu v 2. polroku piateho ročníka. To, či je to 

správne alebo nesprávne môžeme diskutovať hodiny, ale kým ani jeden z nás nie je 

fyzicky na ministerstve alebo v štátnom pedagogickom ústave... môžeme takto iba 

tráviť dlhé chvíle... určite však nechcem povedať, že to nie je príjemné.       Školstvo 

sa vyvíja, mení, prispôsobuje... a podľa tlačovej besedy ministra školstva (z tohto 



 

 

týždňa) sa pripravte na reformu školstva, ktorej by sme mohli dať prívlastok – ešte 

liberálnejšia.  

Určite aj my pristúpime v krátkom čase k malým úpravám vo forme 

dištančného vzdelávania, chceme tak reagovať na vývoj celkovej situácie 

a zapracovať aj naše postrehy. O nich Vás však budem informovať po štvrťročnej 

klasifikačnej porade s pedagogickými zamestnancami školy.  

 

Je to ťažké pre nás všetkých! Preto mi dovoľte, aspoň touto cestou, sa Vám 

poďakovať za spoluprácu pri vzdelávaní Vašich detí, za spätnú väzbu a reakcie – 

vážim si to! Zároveň sa chcem poďakovať aj Vašim deťom – našim žiakom, viem, že 

niektorým tento spôsob vzdelávania nevyhovuje a je pre nich takmer nezvládnuteľný. 

Prosím Vás, obráťte sa so svojimi otázkami na svojich učiteľov, verím, že budú 

zhovievaví a radi Vám pomôžu. V závere ďakujem aj všetkým kolegom  

za zodpovedný prístup k dištančnému vzdelávaniu. Viem, že robíte maximum pre 

našich žiakov. Pokračujte v tom!  

 

Na záver... 

... ak máte pocit, že Vaše dieťa nie je dostatočne počas dištančného 

vzdelávania vyťažené, dajte mu do ruky knihu. Prečo?  

• bude mať bystrejšiu myseľ,  

• bude kreatívne,  

• rozšíri si slovnú zásobu,  

• porazí stres,  

• posilní si analytické a kritické myslenie,  

• zlepší si sústredenie,  

• zlepší si pravopis,  

• získa rozhľad.  

 

 



 

 

„Rozprávky deťom nehovoria, že draci existujú – to už oni dávno vedia.  

Rozprávky deťom hovoria, že draci sa dajú poraziť.“ 

(neznámy autor) 

 

Všetkým Vám želám pevné zdravie a pokojné dni pred blížiacim sa adventným 

časom.   

 

S pozdravom ostáva  

 

 

 

Mgr. Martin FAZEKAŠ 

        riaditeľ školy 

 
 


