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Na Slovensku boli školy čiastočne zatvorené 9.3.2020 a plošne od 16.3.2020. Ich zatvorenie 

bolo reakciou na prvý objavený prípad nového koronavírusu na našom území. Jednalo sa o 

jednu z najrýchlejších reakcií zatvorenia škôl v Európe vôbec, a stalo sa tak aj napriek tomu, 

že počty nakazených v tomto období nenasvedčovali tomu, že by sa jednalo o epidémiu v 

zmysle premorenia obyvateľstva vírusom, akú Slovensko prekonáva počas druhej vlny.  

 

Plošné zatvorenie škôl u nás pri relatívne veľmi nízkom počte infikovaných pretrvávalo až do 

konca mája 2020.  V júni si prišli študenti po vysvedčenie a dva mesiacie letných prázdnin si 

užívali naplno. 

Bohužiaľ, vedomosti ,ale hlavne zručnosti v odbornej praxi študentom chýbali. Online 

vyučovanie nenahradí praktický odborný výcvik. Šk.rok 2020-21 sa relizoval v dištančnej 

výučbe – učíme na diaľku.  

 

Porovnanie reakcie na pandémiu obmedzením školskej dochádzky v krajinách V4 a Rakúsku 

v roku 2020 

  

Krajina 
1.vlna 

- zatv. škôl od: 
do: (marec2020 – jún2020) 

2.vlna 
- zatv škôl od: 

okt2020 

Slovensko 11.týždeň 23. týždeň 42. týždeň 

Česko 11.týždeň 20. týždeň 42. týždeň 

Maďarsko 11.týždeň 27. týždeň (letné prázdniny) 46. týždeň (SŠ,VŠ) 

Poľsko 11.týždeň 22. týždeň 44. týždeň 

Rakúsko 11.týždeň 19. týždeň 47. týždeň 

 

 

NAJDLHŠIE PRÁZDNINY  -  Učíme na diaľku 
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Ak by sa v dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie opäť pristúpilo k mimoriadnym opatreniam a 

školy budú musieť prejsť na dištančnú formu vzdelávania, pripravili sme koncepciu dištančného vzdelávania 

školy.  
Pri príprave sme vychádzali z dotazníkového zisťovania vykonávaného Inštitútom vzdelávacej politiky v 

mesiaci júl 2020, zo zistení neziskových organizácií (napr. Eduroma) a autoevalvačného dotazníka školy. 

Keďže väčšina žiakov zvláda dištančné vzdelávanie pomocou IKT, sústredíme sa na prípravu vzdelávania cez 

internet (učitelia posilňujú IKT zručnosti vzájomným vzdelávaním sa medzi sebou, online vzdelávaniami a 

pod.).  
Škola bude pripravená na rôzne formy prerušenia školského vyučovania:  

- ak chýbajú len niektorí žiaci v triede – postupuje sa rovnako ako pri bežnej chorobe žiaka 

 - ak chýba celá trieda po dobu najviac 5 dní – učitelia pripravia jednorazové zadania, ktoré vyhodnotia po 

návrate do školy 

 - ak chýba celá trieda viac ako 5 dní – učitelia prechádzajú na dištančné vzdelávanie, žiaci budú vopred 

informovaní na stránke EduPage, akou formou bude prebiehať dištančné vzdelávanie, frekvencia a spôsob 

komunikácie.  
 
Táto koncepcia upravuje postupy a pravidlá dištančného vzdelávania, práva a povinností žiakov a učiteľov v 

prípadoch mimoriadneho prerušenia školského vyučovania uskutočneného na základe Rozhodnutia 

ministerstva školstva (ďalej len R MŠ SR) v škole a prevádzkach školských zariadení.  
Z koncepcie vyberáme napr. .:  
Čl. III.  - On-line vyučovanie  

On-line vyučovania sa môžu účastníci zapojiť len s vyhovujúcim technickým vybavením a pripojením do 

verejnej internetovej siete. S technickými požiadavkami budú žiaci alebo ich zákonní zástupcovia oboznámení 

triednym učiteľom.  
Pre zabezpečenie funkčnosti on-line vyučovania, účasti žiakov na vyučovaní sú povinní:  
1. Triedny učiteľ  
a) Dohliada a kontroluje zverejňovanie plánovaných on-line hodín v elektronickej triednej knihe EduPage tak, 

aby bolo plánované on-line vyučovanie viditeľné v aplikácii EduPage min. 24 hodín pred ich začatím.  
2. Učitelia:  
b) Pripraviť a najneskôr 24 hodín pred plánovaným uskutočnením on-line hodiny prostredníctvom aplikácie 

EduPage tento zámer zverejniť;  
c) Učitelia vyžadujúci účasť na online hodinách túto skutočnosť preukázateľným spôsobom oznámia žiakom. 

Následne po 10 minútach od termínu pripojenia, vykonajú prezentáciu prihlásených žiakov na on-line hodine. 

V prípade absencie žiaka túto informáciu zaznamená do triednej knihy.  
d) Hodnotiť žiakov počas on-line vyučovania podľa pravidiel určených na Zasadnutí pedagogickej rady per 

rollam zo dňa 22. 10. 2020. O každom hodnotení učiteľ vykoná záznam do aplikácie EduPage;  
e) Zadávať žiakom primerané množstvo domácich úloh, poskytovať im linky na inštruktážne videá a 

dokumenty.  
f) Pripravovať a zadávať kontrolne testy a písomky.  
3. Žiaci:  
a) Pripájať sa na vopred oznámené on-line vyučovacie hodiny;  
b) Vyhotovovať si poznámky z vyučovacej hodiny, klásť otázky a riešiť zadané úlohy;  
c) Do stanoveného termínu vypracovať a pomocou určenej App zaslať domáce úlohy;  
d) Plniť všetky úlohy zadané učiteľom;  

 

  

Rodičovské ONLINE – Koncepcia dištančného vzdelávania 

na školský rok 2020 - 2021 

„Kto chce, hľadá spôsoby. Kto nechce, hľadá dôvody.“ 
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VIANOČNÝ DAR  - Nové CNC 
BÚRAJÚ DIELNE Modernizácia pokračuje 

 

Modernizujeme v rámci 

programu IROPI ... 

Nová CNC technológia 

dodaná, nainštalovaná... 

súčasťou dodania bolo 

aj zaškolenie kolegov... 
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ODBERNÉ MIESTO  TESTY AG 

PANDÉMIA OVPLYVNILA VYUČOVANIE , ZAŤAŽILA 

UČITEĽOV, RODIČOV, MANAŽÉROV ŠKOLY 

Oznámenie o možnosti objednania 

samotestov  

 

Vážení  rodičia a žiaci, 

v záujme zachovania zdravia a bezpečnosti 

žiakov a zamestnancov budú mať žiaci stredných 

škôl možnosť využívať  dobrovoľné 

samotestovanie  Ag testami v domácom 

prostredí. 

Každý žiak strednej školy, ktorého zákonný 

zástupca prejaví záujem, dostane sadu 25 ks 

testov na domáce samotestovanie.  

 

Možnosť  antigénového samotestovania môžu 

využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí 

prekonali  ochorenie COVID – 19. 

 

Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa 

pokynov výrobcu testu a návodu 

zverejneného  Ministerstvom zdravotníctva SR. 

Testy sú tu, odberné miesto prichystané, v pondelok 

môžeme ísť nato. Testujeme zamestnancov a žiakov 

končiacich ročníkov.... 

 

TESTY – SAMOTESTY – tabuľky, štatistiky, oznámenia o použití domáceho AG testu, čestné vyhlásenia..... 
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ANKETA – najlepší dištančný učiteľ  2020/2021 

 

 

Naša žiacka školská rada zorganizovala anketu Najlepší dištančný učiteľ roka a najväčší 

počet hlasov získala Mgr. Zuzana Šoltisová, ktorá sa najlepšie vysporiadala so súčasnou 

neľahkou situáciou v školstve a svojich žiakov dokázala aj naďalej zaujímavo učiť nové 

veci. Okrem diplomu získala aj peknú cenu, ktorú jej "vyrobili" naši šikovní majstri 

odbornej výchovy. 

Blahoželáme! 

Do ankety Naj online učiteľ PSK 

nominovali svojich učiteľov samotní 

žiaci. A to v priebehu dvoch 

mesiacov, od 16. júna do 16. augusta. 

Do ankety mohli nominovať 

pedagógov zo všetkých stredných škôl 

v kraji, teda župných, súkromných 

i cirkevných, za ich originálny 

a inovatívny prístup počas 

dištančného vyučovania. 

„Keďže už druhý rok nám kvôli 

pandémii absentuje tradičné 

oceňovanie pedagógov a žiakov 

Sophista pro regione a Lux Mentium, 

rozhodli sme sa zrealizovať 

špeciálnu anketu, kde náročnú prácu 

a nasadenie učiteľov počas 

covidového roka mohli oceniť 

samotní žiaci. Som veľmi rád, že nám 

prišli desiatky nominácií, ktoré 

vyzdvihovali mimoriadne úsilie 

pedagógov učiť spoza počítača. Ako 

bývalý učiteľ si totiž uvedomujem, 

aké ťažké muselo byť vzdelávanie 

takouto novou formou, kedy učiteľ 

musí žiaka nielen niečo naučiť, ale 

v prvom rade ho musí zaujať, aby 

vôbec dával pozor. Teší ma, že takých 

učiteľov máme aj v Prešovskom 

kraji. A to nielen na našich školách, 

ale aj na súkromných a cirkevných,“ 

zhodnotil predseda PSK Milan 

Majerský. 

Prešovský samosprávny kraj (PSK) ocenil vo štvrtok 

7. októbra najlepších online učiteľov z celého kraja. 

Urobil tak pri príležitosti Svetového dňa učiteľov, ktorý 

si pedagógovia pripomínajú 5. októbra. Župa odovzdala 

nominačné listy celkovo 35 učiteľom. Naj online učiteľ 

PSK si zo špeciálneho oceňovania odniesol plaketu. 

7.10.2021 
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Konečne sme prišli do 

mesta MÁLAGA po 

celodennom cestovaní a 

všetci vyčerpaní. Mesto 

bolo očarujúce jeho 

exotickými zakutiami . 

Pri cestovaní k 

ubytovaniu sme mali 

výhľad na historickú 

španielsku architektúru. 

Pri príchode na 

ubytovanie nás privítali 

sendviče a veselá nálada. 

Po raňajkách sa začal náš 

prvý pracovný deň. Po 

prvé, rozdelili nás do 

spoločností-firiem a 

vysvetlili nám prácu. 

Pustili sme sa na našu 

prácu s nadšením a 

naplnili naše povinnosti. 

Očakávame nové pracovné a jazykové skúsenosti v nasledujúcich dňoch. 

Pracovný deň. Niektorí študenti kvôli COVID-19 nemali možnosť pracovať vo firme, a tak 

pracovali z domácej kancelárie a komunikovali so spoločnosťami online. Každý z nás sa naučí 

niečo nové a získa cenné skúsenosti. 

Múzeum Malagy 

V stredu 21.8.2021 sme navštívili krásne múzeum Malagy. Počas návštevy sme obdivovali 

staroveké exponáty, množstvo zaujímavých obrazov, sošiek a nádhernú keramiku. Veľmi nás 

ohromil obraz Anatomia del Corazón (Anatómia srdca 1890). Toto dojímavé dielo zobrazuje 

moment, v ktorom forenzný vedec vykonáva pitvu mladej ženy. Bolo to naozaj zaujímavé a 

náučné a užili sme si to. 

Ako celá skupina máme obchádzku Malagy, aby sme spoznali miestne okolie. Navštívili sme 

historické centrum, katedrálu a historické divadlo. Náš sprievodca zaručuje veľkú prednášku 

na všetky hlavné miesta Málaga. Dokončili sme deň s výletom na miestnu pláž. 

12.7. – 22.8. 2021 dva turnusy - najlepší študenti a učiteľky ANJ (Priščáková, Šajgalíková, 

Sidorová, Procházková, Pavlíková)  
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 Stredná odborná škola technická ako organizačná zložka Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej 
v Prešove bola v súvislosti s organizáciou svojej letnej školy rezortom školstva podporená 
sumou 2-tisíc eur.  Jej snahou bolo taktiež ponúknuť náhradu praktického vyučovania 
v strojárskom a elekrotechnickom odbore. Letná škola tu  prebiehala desať dní  v termíne 
od 16. do 27. augusta  a viedli ju majstri odbornej výchovy. V skupine strojárstvo ju 
absolvovali najmä žiaci prvého ročníka, ktorým chýbajú základné zručnosti a obsahom ich 
dovzdelávania boli vedomosti zo sústruženia a frézovania. V skupine elektrotechnika bolo 
vzdelávanie rozdelené 
na silnoprúdovú 
a slaboprúdovú 
elektrotechniku. 
 

 Ján Holub, riaditeľ, 
Spojená škola Ľ 
Podjavorinskej Prešov: 
 "Prekvapil nás aj záujem 
žiakov predsa sú to deti, 
ktoré mohli mať 
prázdniny a napriek 
tomu si uvedomujú 
dôležitosť odborného 
výcviku."  

 Jaroslav Knap, majster 
OV, Spojená škola Ľ 
Podjavorinskej Prešov: 
 "Je to pre chlapcov 
náročné keď si nechytia 
ten obrobok alebo stroj 
do ruky. To je ako by ste 
robili vodičský preukaz 
bez toho, aby ste 
šoférovali auto." 

 žiaci letnej školy: 
„Doma čo? Len za počítačom alebo televízorom, aspoň sa tu niečo naučím. 
Ten týždeň nám dal viac ako ten polrok čo sme boli doma.“  

 

LETNÁ ŠKOLA - ŽIAKOM CHÝBALA PRAX 
Tri župné stredné školy umožnili letné vzdelávanie 

Letné školy majú zmierniť dopady koronakrízy 

 
 

 

Letné školy boli bez známkovanie a vedomosti sa upevňovali v uvoľnenej atmosfére. To bol 
dobrý predpoklad pre úspešný vstup do nového školského roka. 
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4. miesto na celoštátnej SOČ 

 
Postúpili sme do celoštátneho kola 

SOČ 

26. 3. 2021 sa konali online 

obhajoby prác 43. ročníka krajskej 

prehliadky stredoškolskej 

odbornej činnosti Prešovského 

samosprávneho kraja.  

V odbore stavebníctvo, geodézia 

a kartografia postúpila do 

celoštátneho kola aj naša žiačka 

Viktória Filičková zo 4.E triedy, 

ktorej konzultantom bol Mgr. Juraj 

Beňačka. V odbore súťažilo 13 

prác. 

 
V. Filičková na celoštátnej 

prehliadke SOČ 

Aj tento rok Stredoškolská 

odborná činnosť priniesla nový 

rozmer vnímania prezentácie a 

vystupovania talentovaných 

žiakov dištančne. Koordinátorom 

celoštátnej prehliadky SOČ – 

dištančne bolo Krajské centrum 

voľného času Trenčín . 

V dňoch 27.- 30. apríla 2021. Aj 

naša žiačka Viktória Filičková nás 

dôstojne reprezentovala s prácou 

3D vizualizácia hradu so 

špeciálnou tematikou a obsadila 

4. miesto, za čo jej vedenie školy 

ďakuje. 
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