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príloha č. 1 

Vzdelávanie žiakov OUI V. Gaňu Banská Bystrica 

v školskom roku 2021/2022 

počas pandémie COVID-19  

(od 06. 12. do 22. 12. 2021)  

 Dištančné vzdelávanie 

Vzdelávanie žiakov prebiehalo mimoriadnym spôsobom na základe: 

a) rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2022/10917:1-A1810 zo dňa 18. januára 2022, 

ktorým môžu byť aktivity v školách realizované len za podmienok, 

ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami ÚVZ SR, 

 

b) vyhlášky RÚVZ BB č. 270 zo dňa 29. novembra 2021, ktorou bolo zakázané 

v územnom obvode Brezno a Banská Bystrica prezenčné vzdelávanie od    

06. 12. 2021. do 07. 01. 2022 v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z 

dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. 

O spôsobe vzdelávania sme včas a priebežne všetkých informovali aj 

prostredníctvom nášho www sídla školy a informácie sú aj na príslušných 

miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v OUI V. Gaňu za školský rok 2021/2022. 

 Metódy a formy 

Počas distančného vzdelávania boli použité tieto metódy a formy: 

prezentácie, pracovné listy, interaktívne cvičenia, práca s videom, samostatné 

učenie prostredníctvom IKT, text zameraný na čitateľskú a finančnú gramotnosť, 

problémové úlohy, vyhľadávanie informácií v texte, práca s obrazovým 

materiálom, texty s vysvetlením učiva, online kvízy, individuálne vysvetľovanie 

učiva - Messenger, Facebook, samostatné práce žiakov - prezentácie, natáčanie 

videí, internetové stránky a pod. 

Začiatok distančného vzdelávania  

 komunikácia s rodičmi, žiakmi: zmapovanie možnosti technického vybavenia 

v domácnostiach, vytváranie skupín podľa odborov a tried: počítač, internet, 

 úprava denného režimu žiakov, 
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 pravidelnosť vo vzdelávaní, odporúčanie: pravidelná denná práca v časovom 

rozsahu. 

Ďalšie týždne  

 zasielanie zadaní a úloh žiakom a ich odovzdávanie v termínoch stanovených 

vyučujúcimi alebo po dohode so žiakmi, rozvoj komunikačných a sociálnych 

zručností žiakov, rozhovory so žiakmi, zhotovovanie výrobkov, varenie a pod. 

 vzdelávanie sa realizovalo cez: e-mail, Messenger, mobil, video-stretnutia, 

 on-line vzdelávanie bohužiaľ neprebiehalo vo všetkých triedach (v triedach,    

v ktorých prebiehalo, sa v závislosti od technických podmienok nezúčastňovali 

všetci žiaci -  nemali internet, málo dát v telefóne, nemali možnosť byť na Wifi 

sieti), 

 zdroje vzdelávania - učebnice, vlastné materiály pedagógov, videá, materiály, 

webové stránky (napr. Zborovňa, Bez kriedy, Učíme na diaľku) a iné 

internetové zdroje.  

 Spôsob hodnotenia 

Hodnotenie prebiehalo podľa Usmernenia na hodnotenie žiakov špeciálnych 

škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v 

školskom roku 2021/2022: známkovaním, slovným hodnotením (žiaci dostávali 

pravidelne za každú zadanú prácu, úlohu odozvu od pedagógov, spätnú väzbu, 

pochvalu, povzbudenie, vysvetlenie). 
 

 Učitelia, majstri Ov a vychovávatelia 

 práca z domu - Home Office (väčšina pedagógov vzdelávala dištančne), 

 používanie vlastnej výpočtovej techniky: počítač, notebook, mobilný telefón, 

 spolupráca, vzájomné konzultácie medzi pedagogickými zamestnancami 

(telefonicky, Messeger, e-mail): práca žiakov, pedagogické metódy, spätná 

väzba,  

 žiaci bez spätnej väzby - kontaktovanie žiakov, rodičov e-mailom, telefonicky, 

vytlačenie pracovných listov (žiaci sa mohli zastaviť po pripravené pracovné 

listy v škole, doručenie úloh, prác, pracovných listov žiakom). 

 Realizácia praktického vyučovania – odborného výcviku 

Neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy bol a je v OUI         

V. Gaňu odborný výcvik, ktorého cieľom je získavanie odborných zručností 

a spôsobilostí na výkon povolania. Nie je však možné nahradiť ho dištančnou 
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formou vzdelávania v plnej miere, pretože sa počas prerušenia vyučovania 

v školách odborný výcvik neuskutočňoval v dielňach školy a ani na pracoviskách 

odborného výcviku. 

Počas obdobia dištančného vzdelávania majstri odbornej výchovy využívali 

 vzdelávacie programy pre jednotlivé skupiny odborov vzdelávania napr. na 

stránke https://siov.sk/ucme-sa-doma/, 

 možnosti on-line vzdelávania (odporúčania pre jednotlivé skupiny odborov), 

 projektovú výučbu odborných predmetov on-line – príprava modelových 

situácií a projektových štúdií (napr. príprava dezinfekčných prostriedkov, 

simulácie činností, dodržiavanie technologických postupov pri varení, video 

záznam a iné), 

 virtuálne učebnice, 

 internetové zdroje, You-Tube vzdelávacie videá, 

 krátke videá napr. s technologickým postupom prípravy jedál alebo 

poskytovanie služby (predaj tovaru, dokladanie tovaru, BOZ a hygiena na 

pracovisku). 

Majstri odbornej výchovy počas prerušenia odborného výcviku 

 úzko spolupracovali s učiteľmi odborných predmetov, hlavne technológie, 

strojov a zariadení, materiálov – podľa charakteru odboru vzdelávania, 

 pripravili metodické postupy zamerané hlavne na BOZP, interné predpisy 

BOZP, dodržiavanie technologických postupov, 

 vytvárali inštruktáže, pracovné listy, návody v PC podobe, 

 pripravovali prezentačné a animačné výukové dokumenty v rôznych 

programoch. 

 Záverečná skúška v čase mimoriadnej situácie 

 V školskom roku 2021/2022 sa praktická a ústna časť záverečnej skúšky 

vykonala prezenčne podľa novely školského zákona č. 415/2021 Z. z.  

a usmernenia MŠVVaŠ SR, ktoré upravili termíny konania, organizáciu 

a hodnotenie záverečnej skúšky.  
 

 K 15. 9. 2021 bol stav žiakov 105, z toho v 5. končiacich ročníkoch 18 žiakov. 

Záverečné skúšky absolvovalo 14 žiakov v riadnom termíne, 4 žiaci nedosiahli 

podľa výkonových kritérií také hodnotenie, aby mohli konať záverečnú skúšku 

https://siov.sk/ucme-sa-doma/
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(2 získali osvedčenie o zaučení a 2 získali osvedčenie o zaškolení). Žiaci, ktorí 

úspešne vykonali záverečné skúšky, získali vysvedčenia o záverečnej skúške, 

dodatky k vysvedčeniu o záverečnej skúške a výučné listy. S vyznamenaním 

prospeli 7 žiaci, prospeli veľmi dobre 1 žiak, prospeli 6 žiaci a povolený 

opravný  termín 0 žiakov. 

 Materiálne podmienky  

 žiaci, ktorí nemali dostatočné technické možnosti, mali zabezpečené 

vzdelávanie komunikáciou cez: mobil, Messenger, Facebook a pod., 

 pripravené mali pracovné listy a úlohy spracované v PC podobe. 

 Vyhodnotenie plnenia cieľov metodického združenia 

 všetky ciele a očakávania sa kvôli pandémii darilo plniť len čiastočne - súťaže, 

besedy, exkurzie (mnohé každoročné aktivity boli zrušené), 

 boli realizované iné aktivity nad rámec stanovených cieľov: prechod 

pedagógov na on-line vzdelávanie, samo štúdium v oblasti on-line vzdelávania 

a podporných nástrojov, nové metódy a formy práce, sebahodnotenie, 

samostatnosť žiakov. 

 Špecifická podpora počas mimoriadnej situácie 

 Komunikovanie viacerými spôsobmi, napr. cez program Zoom porady, 

zasadnutia pedagogickej rady, konzultácie, výmena skúseností a pod., 

 včasné informácie na www sídle školy. 

 Noví členovia rady školy 

 

 Listom RÚŠS BB zo dňa 24. 1. 2022 boli do rady školy delegovaní za 

zriaďovateľa noví členovia.   

 Zmena v rade školy sa uskutočnila dňa 3. 2. 2022.  

 Silné a slabé stránky dištančného vzdelávania 

a) Silné stránky 

 pomerne rýchly nábeh na on-line vzdelávanie (e-mail, Messenger, 

Facebook), 

 veľmi dobrá komunikácia elektronickou formou, mobilom medzi pedagógmi 

navzájom, 

 nové metódy a formy vzdelávania, 
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 žiaci mali možnosť rozvrhnutia práce počas týždňa, organizovať časový 

rozvrh, kedy zadané úlohy vypracujú, 

 žiaci navzájom spolupracovali pri riešení úloh,  

 zdokonalenie v ITK – pedagógovia, žiaci, rodičia, 

 väčšia zodpovednosť žiakov za vlastné vzdelávanie,  

 zlepšenie etikety e-mailovej komunikácii. 

    b)  Slabé stránky 

 strata osobného kontaktu so žiakmi,  

 domáca izolácia pedagogických zamestnancov a žiakov, 

 zložitá spätná väzba pri výklade nového učiva a pri oprave nesprávneho 

riešenia úloh, 

 absencia, príp. slabé technické vybavenie, dostupnosť internetu, 

 slabý dosah na nepracujúcich žiakov, nemožnosť ich donútiť, aby 

spolupracovali a pracovali, 

 niektorí žiaci - nedostatočná motivácia, nedostatočné rozdelenie 

týždenného časového rozvrhu, 

 niektorí žiaci boli odkázaní na pomoc rodičov, časť rodičov odmietala 

zastupovať rolu pedagógov, mnohí žiaci nezvládali vzdelávanie formou 

samoštúdia, 

 minimálna spolupráca s rodičmi, 

 neustála komunikácia pri odovzdávaní úloh aj mimo stanoveného času 

výučby, 

 forma on-line vyučovania bola pre žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia a pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

náročná, unavujúca, 

 rozdielna schopnosť zvládania on-line komunikácie. 

 Dištančné vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 – záverečné 
zhrnutie  

Je nevyhnutné: 

 zabezpečiť kvalitné PC vybavenie pre pedagógov, 
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 zlepšiť digitálne zručnosti pedagógov,  

 individuálny prístup ku každému žiakovi, poznať domáce podmienky žiaka, 

 venovať dostatok času na zopakovanie a utvrdenie tém preberaných počas 

dištančného vzdelávania, 

 čo najskôr (na začiatku školského roka) aktualizovať kontakty a vytvoriť e-

mailových adresy žiakov,  

 modelovať pomocou inscenačnej metódy on-line vzdelávanie cez internet 

v PC učebniach, 

 zistiť možnosti internetového pripojenia všetkých žiakov OUI. 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v školskom roku 2021/2022 ovplyvnila 

pandemická situácia, ktorej sme museli prispôsobiť vzdelávanie žiakov 

a obmedziť mnohé aktivity.  

Väčšina našich žiakov vzhľadom na ich diagnózy, nie sú schopní samostatnej 

práce a tu výchovno-vzdelávací proces utrpel, pretože nebol možný dostatočný 

kontakt žiaka s učiteľom/majstrom Ov. Využívali sme však všetky možné 

dostupné prostriedky, aby chod školy, výchova a  aj vzdelávanie žiakov zo 

sociálne znevýhodného prostredia v OUI V. Gaňu boli realizované podľa 

možností čo najkvalitnejšie.   


