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Vážený pán minister, 

predstavujeme Vám podnety z 12 celoslovenských pracovných stretnutí Stálej konferencie aktérov vo 
vzdelávaní, ktoré sa uskutočnili v máji 2020 s cca 100 zástupcami rôznych skupín aktérov a ich združení zo 
všetkých regiónov Slovenska. Ide o študentov SŠ a VŠ, rodičov, učiteľov, odborných zamestnancov, 
riaditeľov, zriaďovateľov, univerzity a fakulty, vedcov, neziskové organizácie, firmy a umelcov. 
Zámerom tohto dokumentu je komplexne reflektovať obdobie koronakrízy a navrhnúť krátkodobé 
i dlhodobé riešenia, vychádzajúce z potrieb praxe.  

Aktéri sa počas diskusie zhodli na tom, že kľúčovou bola v tomto období vzájomná komunikácia, podpora 
a spolupráca. Ďalšími aspektmi, ktoré vystúpili do popredia v čase COVID-19, sú najmä adaptabilita, 
činorodosť/akcieschopnosť, tímová práca, digitálna konektivita, vyváženosť práce doma 
a v zamestnaní a medzisektorová spolupráca so spoločným cieľom. Uvedené hodnoty sú totožné s 
celosvetovým prieskumom, ktorý uskutočnila na prelome apríla a mája 2020 spoločnosť Barrett Values 
Centre. Dospela k záveru, že v správaní organizácií nastali za 6 týždňov také zmeny, aké je v priemere možné 
uskutočniť v transformácii organizačného správania v bežných podmienkach za 6 rokov. Všetci aktéri tak 
počas tohto obdobia získali jasnejšiu predstavu aj o ďalších potrebných krokoch: 

V najbližšom období aktéri odporúčajú najmä vykonať zber dát z obdobia koronakrízy, vytvoriť pracovné 
skupiny na tvorbu kvalitných celoslovenských programov, metodiku dištančného vzdelávania a 
vytvorenie krízových plánov na úrovni štátu/škôl pre prípad druhej vlny pandémie. Taktiež odporúčajú 
zabezpečiť konektivitu prostredníctvom finančných digitálnych príspevkov pre všetkých učiteľov a pre 
každého žiaka. Výzvou zostáva zabezpečenie individualizovaného vzdelávania pre všetky deti s osobitným 
zreteľom na tie z marginalizovaných komunít. V tomto prípade aktéri odporúčajú vychádzať z 
realizovaných príkladov dobrej praxe a medzisektorovej spolupráce. Systematický rozvoj spolupráce medzi 
sektormi sa ukazuje ako nesmierne dôležitý práve v tomto období, keď sa slovenská ekonomika reštartuje. 
V júni 2020 budú Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložené výstupy národného projektu 
Sektorovo riadené inovácie. Na tie by bolo potrebné nadviazať i v oblasti vzdelávania pri tvorbe akčných 
plánov k Programovému vyhláseniu vlády za oblasť vzdelávania. 

Dlhodobejšie odporúčania aktérov poukazujú na potrebu smerovať rámec štátnej politiky v oblasti 
vzdelávania k personalizovanému učeniu sa v zmysle Odporúčaní OECD pre budúcnosť vzdelávania 
a zručností s výhľadom do roku 2030. Kríza totiž poukázala na potrebu zaviesť do praxe jeho rôzne aspekty: 
formatívne hodnotenie, spoludizajnovanie cesty vlastného štúdia žiakom, študentské portfólio, flexibilitu 
učebných skupín a učebného prostredia, kooperatívne roly v kontexte sociálnej skupiny a pod. Taktiež aktéri 
v rámci koncepcie otvoreného vládnutia navrhujú zdieľanie už vytvorených zdrojov a medzisektorové 
partnerstvo pre účely krízového riadenia i tvorbu vzdelávacej politiky.  

Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní ako široká platforma aktérov ponúka ministerstvu školstva 
partnerskú spoluprácu pri realizácii navrhovaných opatrení. Odovzdávaný dokument má preto podobu 
zdieľaného dokumentu, ktorá umožní jeho priebežné dopĺňanie a rozvíjanie diskusie medzi aktérmi a 
ministerstvom školstva. Veríme, že tak všetci svojím dielom prispejeme k dobrým legislatívnym 
i nelegislatívnym riešeniam v prospech nás všetkých, najmä však detí. 

 

S prianím pevného zdravia, 

                                                                                                  Tím projektu Deti nepočkajú!  
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  UČENIE NA DIAĽKU Z POHĽADU ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL 
 

 
PODNETY Z ONLINE DISKUSIE ZÁSTUPCOV ŠTUDENTOV SŠ 

13.05.2020 
 

DISKUTUJÚCI 

Richard Šafárik, Stredoškolská študentská únia Slovenska 

Jakub Koprda, Rada mládeže Žilinského kraja/Krajský stredoškolský parlament 

Jasna Péterová, Škola umeleckého priemyslu v BA 

Martin Kuštek, Rada mládeže Bratislavského kraja 

Martina Gajdárová, Úrad Žilinského samosprávneho kraja 

Monika Mudroňová, Rada mládeže Slovenska/Inex Slovakia 

Daniela Čorbová, Ladislav Baranyai/projekt Deti nepočkajú! 

ZHRNUTIE DISKUSIE 

Študenti stredných škôl majú množstvo postrehov z reflexie uplynulých dní, ale tiež i proaktívnych 
návrhov do budúcnosti. Uvedomujú si, že zdanie prázdnin počas krízy nie je pravdivé a že potrebujú udržať 
tempo vzdelávania. Uvítali by v tom však ešte podporu zo strany škôl a učiteľov, ktorá spočiatku úplne 
chýbala a neskôr kolísala medzi absenciou kontaktu s učiteľmi (vrátane učiteľov maturitných predmetov) 
a prehnaným množstvom úloh. Poukazujú na rozdiely medzi regiónmi a na odlišný prístup učiteľov, ktorý 
záleží viac od vnútorného postoja učiteľa k dištančnému vzdelávaniu, než od jeho technologických zručností. 
Vidia však aj skrytý potenciál tejto skúsenosti pre efektívnejšie vzdelávanie na stredných i vysokých školách 
a tiež potenciál neformálneho vzdelávania. 

ZAUJÍMAVÉ LINKY 

https://www.facebook.com/dejepisinak/ 

https://www.youtube.com/channel/UCibm2mYiQwPhiN8Gy12TpQg 

https://www.soundtier.com/maturita-s-hashtagom 

 

UČENIE NA DIAĽKU – DOBRÁ PRAX 

● V rámci psychohygieny dobre padol ľudský záujem učiteľov o žiakov (Richard Šafárik). 

https://www.facebook.com/dejepisinak/
https://www.facebook.com/dejepisinak/
https://www.youtube.com/channel/UCibm2mYiQwPhiN8Gy12TpQg
https://www.soundtier.com/maturita-s-hashtagom
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● Oceňovali sme i to, keď sa učiteľ v rámci svojich technických schopností pokúsil poslať aspoň 

nahrávku (Richard Šafárik) alebo hoc aj scan ručne písaných textov (Jasna Péterová). 

● Veľkou úľavou bolo sfunkčnenie jednej online platformy na škole a vytvorenie konta pre študentov 

(Richard Šafárik). 

● Oceňujeme transparentné kroky ministerstva a portál ucimenadialku.sk (Richard Šafárik). 

● Dobrým krokom bolo odchytenie komunikácie a nastavenie úloh zo strany školy ešte pred nástupom 

na karanténu (Jakub Koprda). 

● Máme teraz akosi viac času na všetko, viac času na vlastné tempo v jednotlivých predmetoch a rôzne 

formy vzdelávania (od pracovných listov po online hodiny (Jakub Koprda). 

● Využitie online hodín na socializáciu (Jasna Péterová). 

● Úrad samosprávneho kraja má t.č. čas na podchytenie systémovej spolupráce (napr. podpis memoránd) 

a nastavenie online prostredia pre stredoškolákov – napr. spustenie webovej stránky mojastredna (Martina 

Gajdárová). 

ODPORÚČANIA K UČENIU NA DIAĽKU 

● Edupage je v zásade dobrý nástroj (Richard Šafárik), ale treba doladiť stratu dát po dlhšom čase – veci 

sa po dlhšej dobe neukladajú a nie sú dohľadateľné, miznú tak vypracované úlohy študentov (Jasna 

Péterová). Jeho prehľadnosť pre rodičov, ktorí majú viac detí je tiež problémová (Martina Gajdárová). 

● Využívať počas krízy digitálny vzdelávací obsah, do ktorého boli zo strany štátu investované nemalé 

finančné prostriedky (Martin Kuštek). 

● Nastaviť rýchlu komunikáciu medzi študentmi a školou, aby sa študenti neocitli uprostred „ničoho“, s 

pocitom absolútnej neistoty. Vhodné je tiež zabezpečiť spätnú väzbu medzi vedením školy, učiteľmi 

a študentmi (Richard Šafárik) a tiež zaviesť systém x online hodín na y hodín v rozvrhu (Richard Šafárik, 

Jakub Koprda). 

● Byť v kontakte najmä s učiteľmi maturitných predmetov je pre maturantov kľúčové (Richard Šafárik). 

● Nedávať nárazovo prehnane veľa úloh rôznymi kanálmi (Jakub Koprda). Niektorí študenti mali pocit 

zahltenia úlohami od učiteľov a chýbala koordinácia na úrovni škôl (Monika Mudroňová). Na zadávanie 

úloh by mali byť prijaté konkrétnejšie usmernenia (Jakub Koprda). 
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● Paradoxne sme cítili i „prázdninový problém“ – keď sa z koronakrízy prešlo do prázdnin a potom späť 

(Jakub Koprda). 

● Udržať rytmus t.j. nerozpúšťať hranice medzi školou a voľným časom (Martin Kuštek). Viesť žiakov 

i študentov k zodpovednosti za usporiadanie si dňa a pokiaľ nemajú túto schopnosť, zabezpečiť im v tom 

podporu (Martina Gajdárová). 

● Ocenili by sme aj väčší výber brigád príp. dobrovoľníctvo z domáceho priestoru (Richard Šafárik). 

● Komunikovať zo strany zástupcov štátu smerom k mladým ľuďom ako k cieľovej skupine o tom, čo 

ich čaká (Monika Mudroňová). 

● Organizovať viac interaktívnych online hodín pútavým spôsobom, aby sa ich zúčastňovalo viac 

študentov (Jasna Péterová). 

● Pre mladých ľudí je dôležité mať viacero možností, zdroje na dosah ruky, možno by sa dal viac využiť 

aj audiovizuálny priestor (Richard Šafárik). 

● Vytvoriť možnosť zapojiť mladých ľudí ako spojencov pri digitálnej transformácii jednotlivej školy 

(Martin Kuštek). 

● Vytvoriť lepšie predpoklady pre zapisovanie sa mladých ľudí na webináre a absolvovanie streamov. 

Vytvárať bezpečný priestor pre vzdelávanie sa študentov i mimo školy. Je zaujímavé pozorovať, že v tom 

existujú veľké rozdiely medzi regiónmi (Martin Kuštek). Potrebných je viac seminárov pre študentov 

s väčšou propagáciou (Jakub Koprda). 

● Zabezpečiť, aby o portáli ucimenadialku.sk vedel každý učiteľ a odporúčania si aj prečítal (Jakub 

Koprda). 

● Približne rovnaká záťaž by mala byť na všetkých školách rovnakého typu. Nie je dôvod na regionálne 

rozdiely (Jakub Koprda). 

● Vytvárať väčšie možnosti prepojenia medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, odborníci by 

mohli byť prizývaní na online hodiny (Monika Mudroňová). 

● Využiť koronakrízu na zapojenie sa do online vyučovacích hodín na top školách v zahraničí (Ladislav 

Baranyai). 

● Vytvoriť výzvy pre študentov, vyhlasované radou školy (Jakub Koprda). 
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● Využiť skúsenosti zo školu v Březovej v ČR ako príklad dobrej praxe – vedie online hodiny od roku 

2015 (Jasna Péterová). 

 

SYSTÉMOVÉ ODPORÚČANIA VYCHÁDZAJÚCE Z UČENIA NA DIAĽKU 

 

● Využiť a podporiť študentské platformy, napojené od žiackych školských rád až po nadnárodnú 

platformu OBESSU, na politickú participáciu stredoškolákov a komunikáciu ich potrieb. Uvoľniť dotácie 

pre podporu participácie mladých ľudí. 

● Pracovať dlhodobo so spätnou väzbou medzi učiteľmi a žiakmi a aj medzi vedením a učiteľmi a to aj 

so zapojením odborných zamestnancov ako 3. neutrálnej strany, s výstupmi spätnej väzby pracovať 

zodpovedne, pretavovať ich do praxe, nedávať napr. písomky skôr ako učivo majú šancu študenti 

pochopiť. 

● Učebnice by mali byť použiteľné a používané. 

● Zriaďovateľ škôl by mohol plánovať podporu pre vedenie, učiteľov i študentov aj vrátane poradenstva 

v čase krízy i mimo nej (právne, psychologické). 

● Využiť možnosť online pripojenia sa na hodinu v čase choroby po koronakríze. 

● Garantovať broadband pre študentov. 

● Mať väčšiu možnosť využitia individuálneho plánu, aby sme nemuseli tráviť čas na predmetoch, 

      ktoré nás až tak nebavia. 

● Nájsť kompromis medzi papierom a online svetom (učebnice, písanie poznámok či testov). 

● Neformálne vzdelávať aj učiteľov. 

● Univerzita v mojom meste, alebo slovenské univerzity by mohli byť so študentmi vo väčšom kontakte 

ako zahraničné. 

● Zabezpečiť možnosť pre study visit na VŠ už od študentov 2. ročníka. 

● Uvítali by sme prednášky/workshopy od učiteľov VŠ v škole metódou neformálneho vzdelávania. 



 
 

 
„Working together for a green, competitive and inclusive Europe“ 

SKAV SR vzniká v rámci projektu Deti nepočkajú! Projekt ‘Deti nepočkajú!’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného 
mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“. 

 
5 

 

● Študenti, ale zároveň aj učitelia by mali mať dostupné informácie o existencii nových zdrojov a aktívne 

ich využívať (napr. Dejepis inak, Baštrng, maturita s Hashtagom, podcasty, youtuberi a pod., anonymní 

učitelia napr. MaTYkár na Instagrame). 
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  UČENIE NA DIAĽKU Z POHĽADU ŠTUDENTOV VŠ-BUDÚCICH PEDAGÓGOV 
 

 
PODNETY Z ONLINE DISKUSIE ZÁSTUPCOV ŠTUDENTOV VŠ S PEDAGOGICKÝM ZAMERANÍM 

15.05.2020 
 

DISKUTUJÚCI 

Matej Gajdoš, ŠRVŠ/Pedagogická fakulta UK v BA 

Csilla Csobády, Zväz maďarských študentov JuGyIK/ Pedagogická fakulta UKF v NR 

Dominika Porubská, Pedagogická fakulta UKF v NR 

Svetlana Síthová, Pedagogická fakulta UKF v NR 

Romana Podmaníková, Pedagogická fakulta TU v TT 

Ľudmila Korbová, Pedagogická fakulta PU v PO 

Daniela Čorbová, Viera Grohová, Ladislav Baranyai, projekt Deti nepočkajú! 

ZHRNUTIE DISKUSIE 

Na pôdu slovenských univerzít priniesla kríza impulz k digitálnej revolúcii. Pozornosť je potrebné 
venovať interaktívnej podobe vyučovania na VŠ, komunikácii medzi vedením univerzít/fakúlt a študentmi 
a spolupráci, medzi univerzitami, ale aj medzi odbormi vzdelávania. Pedagogické fakulty by v časoch krízy 
mohli byť veľmi nápomocné praxi a to zo strany VŠ pedagógov, ale aj zo strany študentov. Študenti – budúci 
pedagógovia sú na túto výzvu pripravení. Svoje štúdium by za týmto účelom radi obohatili o väčší podiel 
praxe, IKT, jazykové zručnosti a tiež o vzdelávanie v oblasti inklúzie. 

ZAUJÍMAVÉ LINKY 

https://srvs.eu/covid-19/ 

https://www.facebook.com/groups/589306501662162/ 

https://www.pdf.umb.sk/spolupraca/tipy-na-homeschooling-z-pf-umb/ 

https://www.commonsense.org 

  

https://srvs.eu/covid-19/
https://srvs.eu/covid-19/
https://www.facebook.com/groups/589306501662162/
https://www.pdf.umb.sk/spolupraca/tipy-na-homeschooling-z-pf-umb/
https://www.commonsense.org/
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UČENIE NA DIAĽKU – DOBRÁ PRAX 

● ŠRVŠ zareagovala promptne, zozbierala dáta a navrhla riešenia (Matej Gajdoś). 

● Prínosom pre výučbu študentov VŠ môžu byť výukové videá, ale napr. aj bezplatné learning 

applications (Csilla Csobády). 

● Študenti VŠ- budúci pedagógovia – ponúkli doučovanie detí rodičom (Dominika Porubská). 

● Vedenie univerzity/fakulty zabezpečilo počas celej krízy plynulú kontinuálnu komunikáciu 

so  zástupcami študentov. Študenti sa mohli s otázkami obracať aj priamo na pani dekanku (Romana 

Podmaníková). 

● Projekt podpory rodičov detí so ŠVVP prostredníctvom študentov špeciálnej pedagogiky sa vydaril. 

V niektorých dňoch ho využíva aj 1 500 rodičov. Pre študentov je to výborná prax (Svetlana Síthová). 

● Študenti využili možnosť seminárov a skúšok aj v dňoch pracovného pokoja (Ľudmila Korbová). 

● Na štátniciach a skúškach sa overovalo pochopenie učiva pre jeho uplatnenie v praxi (Romana 

Podmaníková). 

ODPORÚČANIA K UČENIU NA DIAĽKU 

● Urobiť opakovaný prieskum medzi študentmi vysokých škôl na overenie interaktívnych metód výučby 

(Matej Gajdoš). 

● Inšpirovať sa praktickými skúsenosťami z VŠ odborov, ktoré k práci s IKT majú bližšie (Matej 

Gajdoš). 

● Zlepšiť prístup ku zdrojom, zabezpečiť nepretržité online sprístupnenie vedeckých databáz a dostať 

knižničné tituly do virtuálneho priestoru (Matej Gajdoš, Csilla Csobády). 

● Ponúknuť študentom väčšiu možnosť konzultácií so školiteľmi (Ľudmila Korbová). 

● Overiť stabilitu pripojenia študentov pred skúškami (Csilla Csobády). 

● Vytvoriť prístup k laboratóriám cez leto (Matej Gajdoš). 

● Zabezpečiť plynulú kontinuálnu komunikáciu a spätnú väzbu počas krízy medzi vedením 

univerzít/fakúlt a študentmi (Csilla Csobády, Ľudmila Korbová). 
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● Využiť potenciál študentov pôsobiť počas krízy verejnoprospešne a to buď samostatne (Dominika 

Porubská, Csilla Csobády), alebo pod vedením VŠ pedagógov (Svetlana Síthová). 

● Zužitkovať potenciál pedagogických fakúlt. Podať pomocnú ruku počas krízy učiteľom v praxi 

a prepojiť sa aj medzi univerzitami a to aj medziodborovo (Svelana Síthová). 

SYSTÉMOVÉ ODPORÚČANIA VYCHÁDZAJÚCE Z UČENIA NA DIAĽKU 

● Zabezpečiť personálne IT podporu univerzít (Matej Gajdoš). 

● Zaviesť viac predmetov na výučbu informatiky (Csilla Csobády, Dominka Porubská). 

● Premyslieť systémovo výučbu tak, aby študenti nemuseli tráviť toľko času v učebniach (Matej 

Gajdoš). 

● Pedagogické fakulty by mali pripravovať didaktických lídrov, nie vedecké kapacity (Matej Gajdoš). 

● Zabezpečiť študentom pedagogiky skutočnú voľnosť pri výbere predmetov, vzdelávanie v cudzom 

jazyku a vzdelávanie v oblasti práce so žiakmi so ŠVVP (Matej Gajdoš). 

● Prepojiť online písomné práce študentov so školiteľom, aby ich mohol priebežne komentovať (Matej 

Gajdoš). 

● Podporiť kvalitu regionálneho školstva, aby sa neodstraňovali jeho chyby na úrovni VŠ (Matej 

Gajdoš). 

● Navýšiť množstvo praxe na PG fakultách v rámci nových akreditácií, inšpirovať sa pritom lekárskymi 

fakultami (Matej Gajdoš). 

● Nastaviť prijímačky na VŠ–nie je predsa jedno, kto bude raz učiť deti (Dominka Porubská, Csilla 

Csobády). 

● Vytvoriť možnosť, aby študenti počas praxe mohli plniť úlohu asistenta učiteľa (Svetlana Síthová). 

● Rešpektovať Bolonsky proces na Slovensku vo vzťahu k budúcim pedagógom, aby titul udelený po 

prvom stupni VŠ štúdia bol tiež relevantný pre európsky trh práce (Matej Gajdoš). 
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  UČENIE NA DIAĽKU Z POHĽADU RODIČOV 
 

 
PODNETY Z ONLINE DISKUSIE ZÁSTUPCOV RODIČOVSKÝCH PLATFORIEM 

07.05.2020 
 

DISKUTUJÚCI 

Lucia Rosáková, OZ InkluCiTy/zakladateľka fcb skupiny Zavretá škola 

Natália Šultysová, členka Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením  

Marcela Strhárska, Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach 

Viera Krajčovičová, OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku 

Júlia Lindtnerová, Slovenská rada rodičovských združení 

Lucia Gomez, Aliancia súkromných jaslí a škôlok 

Katarína Makara, fcb skupina Zavretá škola 

Miroslav Sabol, Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť 

Daniela Čorbová, projekt Deti nepočkajú! 

 

ZHRNUTIE DISKUSIE 

Kríza ukázala, že partnerstvo školy a rodiny je vo vzdelávaní dieťaťa nesmierne dôležité. Komunikácia 
medzi školou a zákonnými zástupcami by mala slúžiť ako ich partnerstvo v záujme podpory dieťaťa. 
Východiskom by malo byť to, že vzdelávanie je skompetentňovanie detí s podporou dospelých. Je potrebná 
individualizácia vo vzdelávaní, lebo to čo jednému dieťaťu prospieva, druhému môže škodiť. Deti by bolo 
potrebné zaangažovať tak, aby nerástol ich odpor, ale narastal ich záujem o vzdelávanie. V samotnej kríze 
rozhoduje hlavne rodina, preto by ju mali ostatní aktéri podporovať. Spojenie rolí rodiča a učiteľa by sa 
nemalo vynucovať ani v prípade krízy, pokiaľ rodič sám nedospeje k rozhodnutiu vzdelávať svoje dieťa 
v rámci domáceho vzdelávania - aj v tomto prípade potrebuje flexibilnú podporu školy. Štát by mal vyžadovať 
ako povinné len to, čo rodinám zabezpečí (napr. technické zázemie, vyjednávanie času so zamestnávateľmi 
a pod.). Dôležitá je i prehľadnosť komunikácie medzi školou a rodinou prostredníctvom jedného 
informačného kanála a to v pravidelných intervaloch. V tomto období je nesmierne dôležitá i spätná väzba 
medzi všetkými zúčastnenými vrátane spätnej väzby medzi deťmi a učiteľmi, ktorá je v kríze dôležitejšia než 
hodnotenie. Rizikom hodnotenia v toto období je hodnotenie technických, ľudských a iných možností rodín 
a nie pokroku samotného dieťaťa. 
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ZAUJÍMAVÉ LINKY 

https://www.justice.cz/documents/39769/1552991/Tiskopis+-+Rodičovský+plán.pdf/15739d2e-6556-40cd-
9a38-cce372635396 

http://rodina.c-budejovice.cz/userfiles/tiny_uploads/Rodicovsky_manual_web.pdf 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15289/224250 

https://forms.gle/uJbup56PEsTkboeo9 

https://forms.gle/oRvU1gWmfWJW8Ykn8 

http://www.dennikmatkyaspergera.sk 

UČENIE NA DIAĽKU – DOBRÁ PRAX 

● Rodičom i deťom vyhovuje jedna komunikačná platforma so školou a „to do list“, aby sa v úlohách 

lepšie orientovalo. Ideálne je, keď plán učenia na týždeň zhrnie jeden učiteľ (napr. triedny učiteľ) a posiela 

ho rodičom jedným kanálom (Katarína Makara). 

● Deti a mladí ľudia nemajú problém so sebahodnotením, miestami sú ešte kritickejší ako dospelí (Viera 

Krajčovičová). 

● Pre deti bola v tomto čase dôležitejšia spätná väzba, než hodnotenie a motiváciou pre ne bol úprimný 

záujem učiteľa o to, ako sa majú (Katarína Makara). 

● Počas krízy sme spustili program rovesníckeho učenia detí deťmi (Viera Krajčovičová). 

● V komunikácii medzi školou a rodinou sme v čase krízy ocenili pravidelnú spätnú väzbu aj 

s otvorenými otázkami a kroky, ktoré na ňu potom nadviazali (Katarína Makara). 

● Opatrenia krízového štábu napokon vyšli v ústrety právam oboch rodičov v prípade, ak spolu nežijú 

(Miroslav Sabol). 

 

 

https://www.justice.cz/documents/39769/1552991/Tiskopis+-+Rodi%C4%8Dovsk%C3%BD+pl%C3%A1n.pdf/15739d2e-6556-40cd-9a38-cce372635396
https://www.justice.cz/documents/39769/1552991/Tiskopis+-+Rodi%C4%8Dovsk%C3%BD+pl%C3%A1n.pdf/15739d2e-6556-40cd-9a38-cce372635396
https://www.justice.cz/documents/39769/1552991/Tiskopis+-+Rodi%C4%8Dovsk%C3%BD+pl%C3%A1n.pdf/15739d2e-6556-40cd-9a38-cce372635396
http://rodina.c-budejovice.cz/userfiles/tiny_uploads/Rodicovsky_manual_web.pdf
http://rodina.c-budejovice.cz/userfiles/tiny_uploads/Rodicovsky_manual_web.pdf
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15289/224250
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15289/224250
https://forms.gle/uJbup56PEsTkboeo9
https://forms.gle/uJbup56PEsTkboeo9
https://forms.gle/oRvU1gWmfWJW8Ykn8
https://forms.gle/oRvU1gWmfWJW8Ykn8
http://www.dennikmatkyaspergera.sk/
http://www.dennikmatkyaspergera.sk/
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ODPORÚČANIA K UČENIU NA DIAĽKU 

● O online vzdelávaní by sa mal uskutočniť kvalitný veľký prieskum, ktorý by upriamil pozornosť na 

potrebnú individualizáciu (Lucia Rosáková). 

● Online vzdelávanie by nemalo byť povinné, nie je vyhovujúce ani pre všetky deti a ani pre všetky 

rodiny, rodina s tým musí súhlasiť a zvládať to (Lucia Rosáková). 

● Aj rodičia potrebujú podporu, napr. vo forme konzultácií, ktoré by mali byť dostupné podľa potrieb 

dieťaťa (Lucia Rosáková). 

● Ak už je nevyhnutné hodnotenie, je potrebné doň určite zapojiť sebahodnotenie žiaka (Lucia 

Rosáková, Viera Krajčovičová). 

●  Bolo by vhodné zapojiť deti do toho, aby viedli online hodiny s učiteľmi spolu a rozvíjali tak aj ich 

kompetencie (Viera Krajčovičová, Lucia Gomez). 

● Pri prenesení zodpovednosti za vzdelávanie detí z učiteľov na rodičov dochádza k miešaniu rolí rodič 

– dieťa, učiteľ – dieťa s negatívnym dopadom na vzťahy v rodinách. Rodič by mal učiť svoje dieťa len 

vtedy, keď sa pre to sám slobodne rozhodol (Lucia Rosáková). 

● Pri opatreniach počas krízy je potrebné pamätať na práva oboch rodičov, ak nežijú spolu, aby 

nedochádzalo k diskriminácii 2. rodiča (Miroslav Sabol). 

● V súčasnosti hrozí subjektívne hodnotenie situácie rodičov, technických a iných možností rodín, preto 

by mali byť žiaci na konci školského roka 2019/2020 hodnotení len pojmom „absolvoval“ (Júlia 

Lindtnerová). 

● Dieťa by malo prebrať spoluzodpovednosť za svoje vzdelávanie vo veku, ktorý je na to primeraný 

(Marcela Strhárska). 

SYSTÉMOVÉ ODPORÚČANIA VYCHÁDZAJÚCE Z UČENIA NA DIAĽKU 

● Zaviesť možnosť dobrovoľného dištančného vzdelávania detí, pre ktoré je táto forma vyhovujúca napr. 

pre deti s autizmom (Natália Šultysová). 
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● Zlegalizovať dobrovoľné domáce vzdelávanie detí na 2. stupni (Natália Šultysová, Viera 

Krajčovičová) a zabezpečiť podporu zo strany školy i poradní pre rodiny detí, ktoré sú na domácom 

vzdelávaní (Lucia Rosáková). 

● Rozšíriť rôzne formy vzdelávania  a ich vzájomnú priestupnosť. Umožniť napr. aj možnosť účasti detí 

vzdelávaných doma na rôznych predmetoch v školách. Možnosť výberu umožní deťom, aby mohli byť 

podporované v tom, čo potrebujú (Lucia Rosáková). 

●  Rozšíriť treba i rôzne formy preskúšavania pre deti s rôznymi potrebami, zohľadňujúce hodnotenie 

práce dieťaťa počas celého obdobia. Komisionálne skúšky nie sú vhodnou formou (Lucia Rosáková). 

● Diagnóza nesmie byť príčinou pre homeschooling. Rodiny detí s diverzným potenciálom nesmú byť 

do homeschoolingu nútené. Každé dieťa má právo patriť do školy a mať s ňou kontakt podľa svojich 

potrieb a možností rodiny, ktoré by mal štát podporovať. Je potrebné riešiť situáciu detí so zdravotným 

znevýhodnením a ich rodičov, ktorým je odporúčané riešiť vzdelávanie dieťaťa formou individuálneho 

vzdelávania a individuálneho učebného plánu, nakoľko školy nie sú schopné zabezpečiť im podmienky 

na každodenné vzdelávanie (Lucia Rosáková). 

● Je potrebné skompetentňovať i rodičov, aby sa vedeli rýchlejšie zorientovať, ak ich dieťa má 

špecifické potreby  a to aj vtedy, keď ešte nie je stanovená diagnóza (Lucia Rosáková). 

● Experimentálne by bolo potrebné overiť unschooling - individualizácia by mala byť možná aj naprieč 

ročníkmi. A tiež overiť nehodnotenie počas celého stupňa, prechod na vyšší stupeň podmieniť skúškou, 

ktorú určí škola príp. v spolupráci s poradňou (Lucia Rosáková). 

● Sú predmety, ktoré sa dajú lepšie učiť online aj mimo krízy, napr. informatika  (Viera Krajčovičová). 

● Diagnostika špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí by sa mala nahradiť diagnostikou 

diverzných potrieb a potenciálu u každého dieťaťa (Lucia Rosáková). 

● Pri úprave práv a povinností rodičov, ak nežijú spolu, by bolo potrebné myslieť na všetky aspekty 

školského i mimoškolského vzdelávania, aby nedochádzalo k diskriminácii žiadneho zákonného zástupcu, 

ktorého rodičovské práva neboli obmedzené ani odňaté (Miroslav Sabol). 

● V legislatíve treba myslieť na to, aby sa dieťa ani cez tému vzdelávania nemohlo stať zbraňou v rukách 

dospelých, napr. v prípade rozvodu. Treba riešiť situácie detí, kedy zlyhávajú rodičia ako partneri, aby ich 

konflikt nezasahoval do kvality vzdelávania dieťaťa  (Lucia Rosáková). 
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  UČENIE NA DIAĽKU Z POHĽADU UČITEĽOV 
 

 
PODNETY Z ONLINE DISKUSIE ZÁSTUPCOV UČITEĽOV 

28.05.2020 
 

DISKUTUJÚCI 

Peter Kučera, 1. súkromné gymnázium v  Bratislave 

Nataša Rokická, ZŠ, Jarmočná 96, Ždaňa 

Noémi Ráczová, Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15 v  KE 

Ľubica Bezeková, ZŠ s MŠ, Školská 27/14, Pliešovce 

Adriana Macková, Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec 

Daniela Čorbová, Viera Grohová, Ladislav Baranyai/projekt Deti nepočkajú! 

 

ZHRNUTIE DISKUSIE 

Postrehy od učiteľov z rôznych regiónov Slovenska a z rôznych typov škôl vypovedajú o tom, ako čas 
krízy učitelia a žiaci v každodennosti prežívali. Sú vzácnou reflexiou toho, čo sa v čase pandémie v praxi 
osvedčilo a čo je ešte potrebné doriešiť, ak by sa kríza vrátila a to z pohľadu fyzického i psychického zdravia 
detí i dospelých, materiálno-technického vybavenia, spolupráce, vzdelávania učiteľov i inovácií. Zároveň 
prináša podnety pre ďalších aktérov i vzdelávací systém na Slovensku. 

ZAUJÍMAVÉ LINKY 

https://wordwall.net/ 

https://quizlet.com/live 

UČENIE NA DIAĽKU – ČO SA OSVEDČILO 

• Najprv sme sa učili o online prostredí my–učitelia informatiky, aby sme to potom naučili ďalších 

učiteľov. Boli sme si pritom vzájomnou inšpiráciou, učili sme sa zdieľaním a niekedy aj od našich žiakov 

(Peter Kučera). 

https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://quizlet.com/live
https://quizlet.com/live


 

 
 

 
„Working togetherfor a green, competitive and inclusive Europe“ 

SKAV SR vzniká v rámci projektu Deti nepočkajú! Projekt ‘Deti nepočkajú!’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného 
mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“. 

 
14 

 

• Osvedčili sa webináre a podpora, ktorú školám poskytli firmy pri zavádzaní technológií do škôl (Peter 

Kučera). 

• Dôležité pre nás bolo, že sa aplikácie dali použiť i na mobiloch. Riešilo to situáciu, keď rodičia 

potrebovali PC na svoj homeoffice, žiaci potrebovali cestovať alebo boli kvôli pandémii na chate na lazoch 

(Peter Kučera). 

• V online priestore sa nedá stráviť vyučovaním toľko času ako prezenčne. 30-50% priestor obvyklého 

vyučovacieho času sme využívali na samostatnú prácu žiakov, snažili sme sa ten čas využiť efektívne na 

to, na čo by v škole nebol čas– čítanie, programovanie a pod. (Peter Kučera). 

• Výhodou „Zoomu“ je to, že sa všetci vidia a podporuje to sociálny kontakt, z tohto dôvodu ho využíval 

najmä prvý stupeň (Peter Kučera). 

• Skúšanie sme neriešili cez testy, ale snažili sme sa o prejavenie tvorivého potenciálu detí, napr. cez 

vytvorenie programu a jeho následnú prezentáciu. Dôverovali sme deťom a ich schopnostiam, ale aj tak 

nás prekvapilo, čo všetko dokážu. Chceli by sme v tom pokračovať (Peter Kučera). 

• Máme aj predmet s názvom osobnostný rozvoj, ktorý vznikol z triednickej hodiny (Nataša Rokická). 

• Snažili sme sa deti odpútať od online prostredia, motivovať aby šli von alebo pomohli mame (Nataša 

Rokická). 

• Zistili sme, že aj s kolegami sme v oveľa intenzívnejšom sociálnom kontakte a celkovo sa viac 

komunikuje (Peter Kučera). 

• 90% webinárov bolo absolútne skvelých, je to dobrá forma vzdelávania učiteľov. Zastrešili ich 

organizácie ako LEAF, Teach for Slovakia, Komenského inštitút či školy samotné (Nataša Rokická). 

• Prvý krok, ktorý sme urobili, bolo vytvorenie platformy pre učiteľov na zdieľanie skúseností (Noémi 

Ráczová). 

• Študentom zadávame praktické úlohy, prezentácie, prácu na myšlienkových mapách (Noémi 

Ráczová). 

• Osvedčilo sa vytváranie krátkych video-tutoriálov v rozsahu 10-15 minút, kde učiteľ vysvetľuje 

konkrétny postup. Žiak si ich môže vypočuť opakovane a príp. zastaviť na miestach, ku ktorým sa 

potrebuje vrátiť (Noémi Ráczová). 
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• To, čo medzi študentmi určite funguje je rovesnícka podpora a motivačná sila skupiny. Osvedčilo sa 

jej aj napomôcť, robiť napr. menšie skupiny, zdieľať albumy prác a pod. (Noémi Ráczová). 

• Oslovili sme bývalých študentov – našich absolventov, aby nám pomohli s prednáškou, prezentáciou 

alebo motiváciou žiakov (Noémi Ráczová). 

• Nadviazali sme intenzívnejšiu spoluprácu s firmou, aby nám uvoľnila lektora na prácu s menšími 

skupinami (Noémi Ráczová). 

• Učitelia vytvorili vzájomne sa podporujúcu sieť a je zaujímavé pozorovať, akou inšpiráciou si 

navzájom môžu byť aj učitelia rôznych stupňov (Noémi Ráczová). 

• Bolo pre nás dôležité, aby v nás deti mali dôveru a mohli sa zveriť aj so svojimi  obavami, obzvlášť 

keď majú problémy v rodine. Triednické hodiny sme zaviedli raz týždenne (Ľubica Bezeková). 

• Aj deti sa sami snažili navrhnúť, čo by sa ešte dalo vylepšiť a čo by aj oni mohli urobiť. Navrhli sme 

im urobiť prieskum, jeho výsledky nám budú prezentovať (Ľubica Bezeková). 

• Žiaci sa naučili dávať nám spätnú väzbu, koľko toho zvládajú a čo je už pre nich priveľa (Ľubica 

Bezeková). 

• Niektorým deťom dodalo online vyučovanie guráž, niektorí dokonca začali pomáhať učiteľovi učiť 

(Ľubica Bezeková). 

• Výhodou webinárov je, že sa dajú aj spätne pozrieť (Ľubica Bezeková). 

• Úloha pre žiakov môže byť napr. aj natočiť video. Dá sa to robiť aj v spolupráci s inými spolužiakmi 

a s využitím techniky. Žiaci si poradili aj keď nemali k dispozícii potrebné technické vybavenie – spojili 

sa, zozdieľali si plochu, dokonca prevzali ovládanie a tvorili na počítači spolužiaka (Adriana Macková). 

• Zmenil sa uhol pohľadu na využívanie technológií mladými ľuďmi. To, že je niekto na mobile sa 

konečne chápe aj v tom kontexte, že sa práve učí (Peter Kučera). 

• Vyvolali sme záujem detí o ich hodnotenie, počúvame od nich otázky, čo to znamená, keď dostanem 

80% (Adriana Macková). 

• V snahe oceniť prácu a úsilie žiakov som využívala najprv slovné hodnotenie, ktoré bolo spečatené na 

konci známkou. Žiaci získali spätnú väzbu, čo sa od nich očakávalo, čo splnili a čo im chýbalo. Tak žiaci 

svoje práce dotiahli do konca. Následne známka bola adekvátna ich úsiliu (Adriana Macková). 
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• Pokúšame sa prispôsobiť bezplatným open source platformám a modifikovať učivo tak, aby sme 

vyťažili z toho, čo je t.č. k dispozícii (Noémi Ráczová). 

• Niektorým študentom sme robili couching, kontaktovali sme ich, viedli ich pri usporiadaní dňa 

a rozprávali sme sa s nimi o tom, ako vlastne začať a v akej psychickej ne/pohode sú. V tom nám bola 

veľmi nápomocná školská psychologička (Noémi Ráczová). 

• Online učenie na diaľku je veľké plus pri vyučovaní fyziky. Pokus prebieha žiakovi priamo pred 

očami, akoby sedel v prvej lavici (Adriana Macková). 

 

UČENIE NA DIAĽKU – ČO SME RIEŠILI 

• V online prostredí sme riešili napríklad ako napísať rovnice (Peter Kučera). 

• Nezdá sa to, ale z domu je toho akosi viac. Niekedy tej komunikácie počas dňa bolo až príliš (Peter 

Kučera). 

• Najhoršia návratnosť pracovných listov bola od ôsmakov (Nataša Rokická). 

• Online hodiny s väčším počtom detí sa neosvedčili, pri 22 deťoch v skupine mnohí zostávajú 

v anonymite a chýba nám potom spätná väzba (Nataša Rokická). 

• Zistili sme, že študenti nám nie sú zvyknutí dávať spätnú väzbu, majú z toho strach alebo nevedia ako 

sa vyjadriť (Noémi Ráczová) 

• Praktické odbory (reštaurátor, odevný dizajn, extérier dizajn, scénograf) potrebujú vybavenie a prax, 

v čase krízy je to pre nás výzva (Noémi Ráczová) 

• Študenti reagovali zvoľnením tempa, keď zistili, že nikto nemôže prepadnúť, bol problém ich 

motivovať (Noémi Ráczová). 

• Bolo ťažké zladiť si rytmus so študentmi tak, aby sa využil čas 8:30-15:30, mnohí mali tendenciu 

pracovať viac v noci (Noémi Ráczová). 

• Prácu asistentov detí so ŠVVP prebrali na seba rodičia, bola to ale pre nich výzva zorientovať sa aj v 

odbornej problematike (Noémi Ráczová). 
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• Chýbala nám platforma, kde by sme mohli vysvetliť špecifickú situáciu škôl umeleckého priemyslu, 

ktorú by bolo potrebné zohľadniť pri prijímaných opatreniach. Talentovaní žiaci nám napr. neprešli 

prijímačkami kvôli horšiemu prospechu z matematiky alebo zo slovenčiny (Noémi Ráczová). 

• Máme ako škola len málo technického vybavenia ktoré by sme vedeli žiakom (zo soc. slabších rodín) 

zapožičať na prácu doma (Noémi Ráczová) 

• Rodičia zo sociálne slabších rodín odmietli zapožičanie notebooku, báli sa zodpovednosti zaň a možno 

aj kontroly (Ľubica Bezeková). 

• Z dielne MPC sme nezachytili ani jeden webinár (Nataša Rokická). 

 

ODPORÚČANIA K UČENIU NA DIAĽKU 

• Ocenili by sme online laboratóriá, kde by sa dalo experimentovať a tiež elektronické učebnice, 

s ktorými by sa dalo interaktívne pracovať. Vytváranie takých zdrojov zaberie veľa času, mali by sa 

zdieľať (Peter Kučera). 

• Všetky deti by mali mať prístup ku materiálno-technickému vybaveniu (Nataša Rokická). 

• Pokiaľ by sa uvoľnili financie na digitalizáciu, bolo by potrebné, aby o nich rozhodovala škola, ktorá 

najlepšie vie, čo potrebuje, v akom rozsahu ale hlavne v akej kvalite (Noémi Ráczová). 

• Je potrebné venovať lepšiu pozornosť komunikácii s rodičmi, aby nevznikali fámy (Ľubica Bezeková). 

• Chýbali nám predmetové webináre, napr. pre fyzikárov (Adriana Macková). 

• Treba využiť už existujúce učebné zdroje zo zahraničia (Adriana Macková). 

• Keďže vychovávame deti pre spoločnosť a budúcnosť je dôležité naplno využiť priestor predmetov 

ako sú etika, náboženstvo, občianska náuka. Dať priestor žiakom na ich názory, diskusiu, správať sa 

zodpovedne, nezištne pomôcť iným. Bolo by dobré nájsť nejaký priestor na „vyradené predmety“, napr. 

umenie, zakomponovať ich do blokov (Adriana Macková). 

• V čase krízy by mali intenzívnejšie komunikovať všetci 4: škola – učiteľ – rodič –zriaďovateľ. 

Informovaním predchádzať dezinformáciám (Adriana Macková). 
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• Učitelia by mali byť pri akomkoľvek podozrení na rozšírenie nákazy koronavírusom prednostne 

testovaní (Ľubica Bezeková, Adriana Macková). 

• Rodičia by potrebovali usmernenia, ako majú postupovať pri prestupoch. Je totiž veľa detí s talentom, 

ktoré sa nedostali na vybratú školu a prestupy možno v septembri očakávať (Adriana Macková). 

• Potrebujeme deti naučiť zodpovednosti, ako si zorganizovať čas (Adriana Macková). 

SYSTÉMOVÉ ODPORÚČANIA VYCHÁDZAJÚCE Z UČENIA NA DIAĽKU 

• Štátny vzdelávací program by mal byť flexibilný, nelimitovať prebratie učiva na konkrétny ročník 

(Peter Kučera). 

• Na 3. stupni by sa mohla uplatňovať aj dištančná forma vzdelávania (Adriana Macková). 

• Zachoval by som aj do budúcna online konzultácie dištančnou formou, dáva to po dohode so žiakom 

možnosť stretnúť sa i v neštandardnom čase (Peter Kučera). 

• Dištančnú formu vzdelávania si viem predstaviť využívať naďalej napr. pri doučovaní (Nataša 

Rokická). 

• Vzdelávací systém by vyžadoval väčšiu voľnosť, vieme si predstaviť rozdelenie detí len na 1. a 2 

stupeň. Ukázala sa väčšia potreba praktických zručností, umenia a kontaktu s prírodou než napr. 2. 

cudzieho jazyka (Nataša Rokická). 

• Uvítala by som možnosť väčšej spolupráce s ľuďmi, ktorí majú rôzne zručnosti a vedia byť inšpiráciou 

pre deti (Nataša Rokická). 

• Je možné, že už v blízkej budúcnosti budú učitelia v niektorých odboroch nedostatkoví (napr. fyzikári) 

a budú online učiť celé triedy na diaľku (Adriana Macková). 

• Výhodou online vzdelávania je to, že vybavenie škôl sa dá zdieľať, napr. natočiť pokusy, meranie 

v laboratóriu aj v inej škole. Aj počas online vzdelávania učiteľ môže nahrať meranie v laboratóriu 

a sprístupniť ho na vyhodnotenie žiakom. Rovnako video môžu využiť kolegovia z iných škôl (Adriana 

Macková). 

• Uvítali by sme premyslené učebnice, vytvorené inšpiratívnymi učiteľmi, ktorí sú dlhodobo v praxi 

(Adriana Macková). 
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  UČENIE NA DIAĽKU Z POHĽADU ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 
 

 
PODNETY Z ONLINE DISKUSIE ZÁSTUPCOV ZDRUŽENÍ ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 

12.05.2020 
 

DISKUTUJÚCI 

Bianka Kubovičová, Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní 

Svetlana Síthová, AŠPŠaP/Súkromné centrum Mirabilis 

Monika Stupková, PRO LP Asociácia liečebných pedagógov 

Lada Kaliská, Asociácia školskej psychológie/UMB 

Mária Paľová, Asociácia školskej psychológie/školský psychológ v ZŠ 

Daniela Čorbová, Viera Grohová, Ladislav Baranyai/projekt Deti nepočkajú! 

ZHRNUTIE DISKUSIE 

Kríza nás učí pracovať s novými vecami tak, aby pre nás boli prínosom. Potrebujeme situáciu uľahčiť 
deťom i rodičom. Dobre sa pozrieť na to, ktorému rodičovi a dieťaťu čo vyhovuje, čo ešte zvládnu a čo už 
nie. A tiež vytvoriť pre nich viacvrstvový systém podpory. Neostávať len pri dištančnom vzdelávaní, ale 
hľadať aj iné spôsoby učenia. Kríza je dobrá doba vyskúšať si napr. projektové vyučovanie, myslieť globálne, 
rozvíjať kľúčové kompetencie a sociálne zručnosti. Dávajme deťom spätnú väzbu v tom, čo dokázali, oceňme 
prínos toho, čo sa naučili pre život. 

ZAUJÍMAVÉ LINKY 

https://www.facebook.com/groups/589306501662162/?ref=share 

http://www.aspsr.sk/ 

UČENIE NA DIAĽKU – DOBRÁ PRAX 

● Školskí špeciálni pedagógovia aj iní odborní zamestnanci boli veľkým prínosom ako súčasť tímov na 

školách aj počas krízy, napr. upravovali pracovné listy a boli v kontakte s deťmi aj s rodičmi (Bianka 

Kubovičová). 
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● Všetkým dobre padlo, keď sme si vo chvíľach krízy vedeli ukázať, že vieme byť ľudskí (Mária 

Paľová).  

ODPORÚČANIA K UČENIU NA DIAĽKU 

● Podporiť viac rytmus, striedanie záťaže a chvíľ voľna (Monika Stupková). 

● Je potrebné zabezpečiť aj počas krízy nenahraditeľný osobný kontakt so špeciálnym pedagógom 

a inými odbornými zamestnancami (Bianka Kubovičová). 

● Je potrebné odhadnúť mieru zodpovednosti detí za to, za čo môžu byť zodpovedné (Lada Kaliská). 

● Klasifikácia bola zrušená veľmi rýchlo, bez náhrady za spätnú väzbu a sebahodnotenie, deti tak ostali 

„samé na seba“ (Lada Kaliská). 

● Kríza je dobrá doba vyskúšať si projektové vyučovanie, myslieť globálne napr. sa pozrieť na fenomén 

„korona“ a tým rozvíjať kľúčové kompetencie a sociálne zručnosti (Lada Kaliská). 

● Dávajme deťom spätnú väzbu v tom, čo dokázali, oceňme prínos toho, čo sa naučili pre život (Lada 

Kaliská). 

●  Dobrému slovnému hodnoteniu predchádza najprv dobrý vzťah, až ten je nasledovaný slovami (Lada 

Kaliská). 

● Je dobré si v čase krízy pripomenúť, kto má koho usmerňovať (Svetlana Síthová). 

● Nesmieme zabúdať na fakt, že v čase krízy sa každý človek potrebuje v prvom rade postarať o seba, 

aby sa následne mohol starať o druhých (Mária Palová). 

● V kríze je dobré, keď vieme verejne zdieľať best practice (Lada Kaliská). 

● Treba si uvedomiť, že existuje kategória detí, ktoré „Zoom“ nepotrebujú (napr. intelektovo nadané 

deti, ktoré sa učia i mimo toho) – tieto deti potrebujú výzvy napr. v podobe medzipredmetového riešenia 

aktuálnej témy, čo v konečnom dôsledku môže byť obohacujúce pre všetkých (Lada Kaliská). 

● Obzvlášť v čase krízy je dobré vytvárať siete škôl a ostať v kontakte i neskôr (Svetlana Síthová). 

● Netreba ostávať len pri dištančnom vzdelávaní, ale treba hľadať aj iné spôsoby napr. individuálnej 

práce s učiteľom/odborným zamestnancom, tímovej práce, príp. práce v menších skupinách, aby vznikol 

viacvrstvový spôsob podpory a uľahčili sme to rodičom (Svetlana Síthová). 
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SYSTÉMOVÉ ODPORÚČANIA VYCHÁDZAJÚCE Z UČENIA NA DIAĽKU 

● Veľa detí sa počas krízy paradoxne upokojilo. Potrebujeme si klásť otázku, ako vlastne žijú naše deti 

(Monika Stupková). 

● Potrebujeme systematicky pracujúce tímy, podnecujúce rodičov a deti, aby sa nič nezastavilo ani 

v čase krízy, rozdielom by bol len viac alebo menej intenzívny osobný kontakt (Bianka Kubovičová, 

Svetlana Síthová). 

● Chýba celoslovenská sieť odborných zamestnancov poskytujúcich podporu, každý rodič jednotlivo si 

musí vyšliapať svoju cestu za pomocou (Monika Stupková). 

● Deti potrebujú porozumieť tomu, prečo sa učíme, aby ich to vnútorne motivovalo. Inšpirujme sa napr. 

Švédskom, kde do 6. ročníka nemajú klasifikáciu (Lada Kaliská). 

● Rodič i pedagógovia potrebujú dobre rozumieť diagnóze svojho dieťaťa (Svetlana Síthová). 

● Odborní zamestnanci vedia byť cenným prínosom pri prevencii i budovaní psychickej odolnosti u detí, 

akýkoľvek odborný zamestnanec prináša vysokú pridanú hodnotu (Svetlana Síthová), preto by malo 

byť štandardom mať aspoň 1 odborného zamestnanca na škole, ak už nemôže byť prítomný celý tím 

(Monika Stupková). 
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  UČENIE NA DIAĽKU Z POHĽADU RIADITEĽOV ŠKÔL  
 

 
PODNETY Z ONLINE DISKUSIE ZÁSTUPCOV RIADITEĽOV ŠKÔL A ICH ZDRUŹENÍ 

27.05.2020 
 

DISKUTUJÚCI 

Felix Dömény, Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 

Kamil Nemčík, Združenie katolíckych škôl Slovenska/Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok 

Ľubica Petríková, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska 

Jozef Škorupa, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR 

Anna Podlesná, Akadémia pre riaditeľov/Profesia, s.r.o. 

Roman Veverka, Teach for Slovakia 

Ľudmila Chodelková, Centrum voľného času Žirafa/Žilinský samosprávny kraj 

Miroslava Kiripolská, Edulienka 

Daniela Čorbová, Ladislav Baranyai, Viera Grohová / projekt Deti nepočkajú! 

ZHRNUTIE DISKUSIE 

Riaditelia škôl a školských zariadení vnímajú zodpovednosť za kvalitu dištančného vzdelávania. 
Navrhujú preto najmä odbornú diskusiu s reflexiou zažitých skúseností. V praxi sa osvedčila pripravenosť na 
takúto zmenu, preto plánovanie v tomto čase podľa nich je plne na mieste, aby dopady príp. opakujúcej sa 
krízy na kvalitu vzdelávania žiakov boli čo najmenšie. Taktiež si uvedomujú, že ak školy majú vzdelávať pre 
digitálnu dobu, PC sa musí stať bežným pracovným nástrojom. Preto podporujú zriadenie digitálneho 
príspevku pre učiteľov a tiež príspevok na digitalizáciu na žiaka. A taktiež inovácie v oblasti vzdelávania. 

ZAUJÍMAVÉ LINKY 

https://www.afb-group.sk/home/ 

UČENIE NA DIAĽKU – DOBRÁ PRAX 

● Osvedčil sa nám 8 rokov vyvíjaný vlastný online systém, ktorý nám umožnil hladko prejsť na online 

výučbu (Ľubica Petríková). 

● Snažili sme sa o zmysluplné vyplnenie času našich študentov medzi 9:00 – 13:00, o udržanie ich 

motivácie a o výstupy z každej hodiny vďaka premyslenej metodike (Ľubica Petríková). 

https://www.afb-group.sk/home/
https://www.afb-group.sk/home/
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● Spätnú väzbu sme zisťovali každý druhý týždeň a to tak cez radu školy ako aj smerom k rodičom 

(Ľubica Petríková). 

● Medzi školami sme sa snažili o intenzívnu výmenu podnetov (Jozef Škorupa). 

● Osvedčilo sa byť pripravený – mať materiály, vyškolených učiteľov a premyslený obsah. To umožnilo 

začať s výučbou už na 2. deň. Taktiež sa osvedčila denná komunikácia s tímom i s rodičmi, zdieľanie 

skúseností a ich priebežné spracovanie do ďalších postupov (Miroslava Kiripolská). 

ODPORÚČANIA K UČENIU NA DIAĽKU 

● Riaditelia škôl by potrebovali vzdelávanie v oblasti krízového manažmentu (Ľubica Petríková).  

● Pre riaditeľov bolo náročné udržať súlad medzi prácou a súkromím, niektorí uvádzali, že pracovali aj 

20 hodín denne (Anna Podlesná). 

● Žiaci neboli hodnotovo pripravení na to, že sa od nich bude požadovať systematická práca. Ich režim 

bol veľmi extrémny, mnohí posielali úlohy v noci a učitelia chceli učiť tak, ako prezenčne. Je teraz 

preto veľmi dôležité vrátiť sa ku získaným skúsenostiam a vydiskutovať si metodiku (Jozef Škorupa). 

● Priveľa platforiem robí problémy deťom, učiteľom i rodičom (Jozef Škorupa). 

● Potrebujeme hľadať spôsob pre konektivitu nadriadených, podriadených, učiteľov, študentov 

i rodičov. Ak máme vzdelávať pre digitálnu dobu, PC sa musí stať našim pracovným nástrojom. Preto 

navrhujem zriadenie digitálneho príspevku pre učiteľov a tiež príspevok na digitalizáciu na žiaka, 

vyplácaný z MPSVaR SR. Vyrieši sa tak aj neúčasť rodičov na rodičovských združeniach.. Hardware 

je možné zakúpiť cez lízingovú spoločnosť so splátkou 10 – 50 Eur mesačne a software podľa typu 

škôl. V tomto môže pomôcť aj partnerstvo so spolupracujúcimi firmami (Felix Dömény). 

● Absolventi Akadémie pre riaditeľov odporúčali vypracovať etický kódex pre online komunikáciu 

školy s deťmi aj s rodičmi. Zároveň vidia potenciál v online komunikácii aj v budúcnosti napr. pre 

rodičovské združenia, individuálny rozvoj talentovaných žiakov (doplnkové vzdelávanie) a pod. 

Pomoc by uvítali pri udržaní zmien, ktoré sa ukázali ako pozitívne (Anna Podlesná). 

● Zabezpečiť alternatívny vzdelávací priestor k tomu domácemu pre deti zo sociálne slabších pomerov 

(Anna Podlesná). 
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● Na školách, na ktorých pôsobí program Teach for Slovakia, deti prebrali len 10% učiva. Potrebujeme 

preto konkrétne plány a kroky, aby sa nám neprejavili rozdiely ešte viac (Roman Veverka). 

● Počas krízy je dobré sa sústrediť aj na vzťahy medzi deťmi, na kolektív a ich spoločné zážitky (Roman 

Veverka). 

● Štáty v zahraničí spracúvajú krízové plány na úrovni štátu/okresu/regiónu/škôl, niektorí idú cestou 

odpovede na základné otázky s definovaným cieľom, iné zas vypracúvajú podrobný scenár (napr. 

Nemecko) alebo implementačný plán (Rumunsko)– je potrebné sa inšpirovať (Roman Veverka). 

● Riaditeľom by pomohol jednoduchý napr. 20 bodový plán v podobe „to do listu“ (Roman Veverka). 

● Urýchliť špeciálnu formu podpory pre deti z marginalizovaných komunít (Roman Veverka). 

● Je potrebné zohľadniť i konkrétnu situáciu v rodine–mnohí študenti museli ísť napr. na brigády, 

obzvlášť tí, ktorých rodičia prišli v čase krízy o príjem (Jozef Škorupa). 

● Je potrebné pracovať i s tým, že sa v čase krízy mladí ľudia naďalej zhromažďovali na uliciach a 

požívali alkohol a že boli aj žiaci a rodiny, ktoré zostali mimo dosahu (Kamil Nemčík). 

● Efektívne je potrebné využiť na vzdelávanie aj počas jeho dištančnej formy najmä čas medzi 9:00 – 

13:00 (Kamil Nemčík). 

● Uvítali by sme jasné a dostupné informácie, čo ešte je v našej réžií a s čím sa máme obrátiť už inde, 

aby bolo zrejmé, v čom spočíva v tejto dobe sloboda riaditeľa. A tiež metodickú podporu (Miroslava 

Kiripolská). 

● V čase krízy je potrebné vyjasniť rolu riaditeľa a jeho zodpovednosť (Jozef Škorupa). 

●  Pri dištančnom vzdelávaní je potrebné, aby aj žiaci medzi sebou vytvárali spoluprácu (Jozef Škorupa). 

● Zníženie dotácií pre cirkevné a súkromné školské zariadenia ohrozuje ich prežitie v čase krízy 

(Ľudmila Chodelková) 

● V čase krízy je potrebné mať víziu aj konkrétny plán podpory detí, rodičov i učiteľov. Definovaný 

obsah vzdelávania, ktorý sa nebude rôzne interpretovať i nástroje na jeho overenie, aby bolo zrejmé, 

čo štát od dieťaťa chce. A tiež jasne definované kompetencie inštitúcií (Miroslava Kiripolská). 

● Riešiť je potrebné aj situáciu s výrazným poklesom podielových daní, ktorá bude mať dopad na 

sociálne služby a následnú dostupnosť pomoci deťom, ktoré ju potrebujú (Roman Veverka). 
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● Odporúčame osloviť ku spolupráci sociálny podnik AfB, ktorý sa venuje zodpovednej recyklácii 

IKT (Anna Podlesná). 

 

SYSTÉMOVÉ ODPORÚČANIA VYCHÁDZAJÚCE Z UČENIA NA DIAĽKU 

● ŠIOV by sa mal pretransformovať na Štátny inštitút odborného a digitálneho vzdelávania (Felix 

Dömény). 

● Školy by mali mať to najlepšie vybavenie (Kamil Nemčík). Vo Fínsku sa bežne prostredníctvom 

lízingov riešia PC pre učiteľov, aby mali prístup k najnovším technológiám, v Rakúsku tak napr. 

postupujú aj v prípade poľnohospodárskych škôl (Felix Dömény). 

● Dôjde k exponenciálnemu progresu vo vývoji a ak nechceme deti poslať s odbornými vedomosťami 

do múzea, musíme ako učitelia nabrať odvahu sa do online prostredia naplno ponoriť (Felix Dömény). 

● Školy potrebujú väčšiu mieru slobody, sprevádzanú zodpovednosťou voči deťom i rodičom 

(Miroslava Kiripolská). 

● Hodnotenie žiakov by malo reflektovať ich postoje k učeniu (Jozef Škorupa). 

● Z legislatívy je potrebné odstrániť diskrimináciu rôznych typov zriaďovateľov pri rozdeľovaní financií 

a tiež odstrániť konflikt záujmov pri určovaní žiakov 1. ročníka SŠ (Ľudmila Chodelková). 

● Vytvárať systematickú spoluprácu so súkromným sektorom, napr. cez klub absolventov (Felix 

Dömény). Školy treba otvoriť viac aj odborníkom z praxe (Miroslava Kiripolská). 

● Vzdelávacie zdroje by mali byť otvorené pre všetky deti bez ohľadu na formu ich vzdelávania 

(Miroslava Kiripolská). 

● Kvalitné inovácie treba systematicky podporovať. Ak by sa kríza vrátila, celé online vzdelávanie sa 

opäť posunie ďalej, v tom čase sa zíde inšpirácia od lídrov s odborným zázemím (Miroslava 

Kiripolská). 

● Kríza ukázala na možnosť i nutnosť zlegalizovať na SR domáce vzdelávanie na 2. stupni ZŠ a SŠ 

(Miroslava Kiripolská). 

● Je potrebné začať serióznu odbornú debatu o reforme, informácie z médií nezabezpečia potrebnú 

participáciu. Potrebné je vyriešiť mnoho praktických vecí ako napr. čo má vedieť štvorkár (Roman 

Veverka). 
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● Riaditeľom ako lídrom a manažérom je potrebné poskytnúť systematickú starostlivosť, aby vedeli, ako 

viesť a podporovať zamestnancov z personálneho hľadiska aj v takýchto krízových situáciách (Anna 

Podlesná ). 
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 UČENIE NA DIAĽKU Z POHĽADU ZRIAĎOVATEĽOV ŠKÔL 
 
 

PODNETY Z ONLINE DISKUSIE ZÁSTUPCOV ZRIAĎOVATEĽOV ŠKÔL A ICH ZDRUŽENÍ 
26.05.2020 

 

DISKUTUJÚCI 

Daniela Drobná, Únia miest Slovenska 

Jana Zápalová, Bratislavský samosprávny kraj 

Natália Vince, Košický samosprávny kraj 

Eva Ohraďanová, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska 

Daniel Masarovič, Združenie katolíckych škôl Slovenska 

Miriam Janegová, Diecézny školský úrad Žilina 

Matej Sapák, LEAF Academy 

Lýdia Vencelová, Bakomi, o.z. 

Lucia Gomez, Aliancia súkromných jaslí a škôlok 

Miroslava Kiripolská, Edulienka, o.z. 

Daniela Čorbová, Viera Grohová, Ladislav Baranyai/projekt Deti nepočkajú! 

ZHRNUTIE DISKUSIE 

Zriaďovatelia škôl majú množstvo postrehov z terénu, prehľad o tom čo sa osvedčilo a čo by mohlo byť 
inšpiráciou pre vyššie i nižšie stupne riadenia škôl, či iných aktérov, v čase krízy i mimo nej. Zriaďovatelia 
odporúčajú napr. krízové plánovanie, zber dát z terénu a ocenenie tých, ktorí boli v čase krízy inšpiráciou. 
Upozorňujú aj na potrebu domyslieť niektoré zo zmien z dlhodobého hľadiska. 

ZAUJÍMAVÉ LINKY 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MdK_D4wfS0e57KGDenkfnak3WOQCVUxLky_w
85FaXNdURURTWkwwWkpBSFFRSzYxSE9MNVhEMllROC4u 
 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MdK_D4wfS0e57KGDenkfnak3WOQCVUxLky_w85FaXNdURURTWkwwWkpBSFFRSzYxSE9MNVhEMllROC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MdK_D4wfS0e57KGDenkfnak3WOQCVUxLky_w85FaXNdURURTWkwwWkpBSFFRSzYxSE9MNVhEMllROC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MdK_D4wfS0e57KGDenkfnak3WOQCVUxLky_w85FaXNdURURTWkwwWkpBSFFRSzYxSE9MNVhEMllROC4u
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UČENIE NA DIAĽKU – DOBRÁ PRAX 

•  Bratislavský samosprávny kraj uskutočnil opakovaný prieskum vo vzťahu k riaditeľom škôl kvôli 

spätnej väzbe v  marci a v máji 2020 (Jana Zápalová), Košický samosprávny kraj uskutočnil prieskum 

v máji 2020 (Natália Vince), ASŠaŠZS v spolupráci so ZKŠS urobili tiež široké šetrenie formou dotazníka 

(Eva Ohraďanová, Daniel Masarovič). 

• Vytvorenie osobných schránok pre žiakov, ktorí nemajú online pripojenie. V KE kraji ich vytvorili 

riaditelia niektorých škôl v spolupráci s majstrami odborného výcviku (Natália Vince). 

• Vzájomná pomoc medzi žiakmi viedla k rozvoju ich mäkkých zručnosti (Natália Vince). Je potrebné 

oceniť, že mladí ľudia pochopili toto obdobie a napr. aj prostredníctvom dobrovoľníctva preukázali svoje 

sociálne zručnosti a tímový prístup (Daniela Drobná). 

• Osvedčil sa dôraz na kvalitu namiesto kvantity, individualizovaný prístup k žiakom i komunikácia 

s rodičmi, tento prístup by bolo vhodné zachovať (Natália Vince). 

• Aj počas krízy sa osvedčili inkluzívne tímy na školách. Napr. prítomnosť 2 pedagogických 

zamestnancov na online hodinách, pričom 1 z nich sa dokázal venovať i deťom so ŠVVP v inom prostredí 

(Lýdia Vencelová). 

• Podarilo sa nám zohnať počítač od donora, ktorý bude využívať 5 rómskych detí, ktoré žijú vo 

vylúčenej komunite (Lýdia Vencelová). 

• Vďaka spolupráci školy s firmami bolo možné zabezpečiť zapožičanie techniky zo školy deťom 

(Miroslava Kiripolská). 

• V online prostredí sa žiakom otvorila možnosť absolvovať vyučovanie aj v inom ročníku, osvedčilo 

sa to (Miroslava Kiripolská). 

• Deťom s poruchami autistického spektra online výuka veľmi vyhovuje (Miroslava Kiripolská). 

ODPORÚČANIA K UČENIU NA DIAĽKU 

• Urobiť opakované prieskumy v teréne kvôli spätnej väzbe, získané dáta sa môžu zdieľať so štátnymi 

organizáciami, mimo dát pre výlučne internú potrebu zriaďovateľov (Jana Zapalová, Eva Ohraďanová, 

Daniel Masarovič). 
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• Pri stredných odborných školách vyvstáva otázka zabezpečenia praxe, online prostredie t.č. poskytuje 

len obmedzené možnosti (Jana Zapalová). 

• Je potrebných viac digitálnych interaktívnych učebníc, najmä pre stredné odborné školy (Natália 

Vince).  

• Základné i stredné odborné školy by potrebovali materiály pre on-line vzdelávanie a je nevyhnutná 

spolupráca aj s vysokými školami podľa príbuzných odborov štúdia (Daniela Drobná). 

• Metodika on-line vzdelávania musí byť súčasťou prípravy učiteľov na fakultách pripravujúcich 

učiteľov (Daniela Drobná). 

• V mimoriadnej situácii by bolo potrebné ošetriť zasielanie elektronických rozhodnutí, čo ošetruje 

zákon o e-Governmente. Ak majú riaditelia lehoty, je pre nich náročné stihnúť vydať rozhodnutia do 

stanoveného termínu a zároveň splniť zákonom stanovený postup: zasielať rozhodnutie elektronicky obom 

rodičom s tým, že vedia, že väčšina rodičov nemá aktivovanú e-schránku, následne po obdržaní informácie 

o tom, že e-schránka nie je aktívna vytlačiť dané rozhodnutie a spolu s vytvorenou doložkou o autorizácii 

(ktorú treba u každého žiaka zvlášť vytvoriť manuálne) a opätovne posielať obom rodičom - toto predlžuje 

celý proces zasielania rozhodnutí a spôsobuje administratívne zaťaženie škôl. Navrhujeme rešpektovanie 

mimoriadnej situácie pri zasielaní rozhodnutí klasickým spôsobom (vytlačiť - opečiatkovať - podpísať a 

poslať). Zároveň navrhujeme, aby sa zefektívnili procesy pre školy v rámci využívania portálu 

slovensko.sk. (Natália Vince) 

• Zároveň by bolo užitočné, keby ministerstvo školstva usmernilo všetky stredné školy využívať aSc 

Agendu v rámci prijímacieho konania, aby zriaďovatelia mohli byť nápomocní v rámci zefektívnenia 

procesu prijímania (ak sú všetky prihlášky nahodené v systéme aSc Agenda, je možné vydávať 

rozhodnutia cez Edupage, ktorý ich vygeneruje. Následne sú cez tento portál zaslané rodičom a tí vedia 

obratom potvrdiť nastúpenie/nenastúpenie žiaka do 1. ročníka vybranej strednej školy. Ak rodič potvrdí 

nastúpenie na 1 škole, na ostatných školách im systém ukáže, že s ním nemajú počítať. Takto je to veľmi 

prehľadné. Platí to ale za podmienky, že všetky školy pôjdu cez jeden systém.) Bolo by dobré na to 

apelovať cez MŠVVaŠ SR (Natália Vince) 

• Variovať kritériá na prijatie podľa typu strednej školy, najmä v prípade umeleckých škôl alebo 

konzervatórií (Natália Vince), pre riaditeľa gymnázia bolo tiež ťažké určiť profilové predmety, vhodnejšia 

by bola voľnejšia podoba kritérií podľa zamerania školy (Daniel Masarovič). 

https://www.google.com/url?q=http://slovensko.sk&sa=D&ust=1591228007980000&usg=AFQjCNEnRcBwxbBLzPeZgaVStOjnxGWmdQ
https://www.google.com/url?q=http://slovensko.sk&sa=D&ust=1591228007980000&usg=AFQjCNEnRcBwxbBLzPeZgaVStOjnxGWmdQ
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• Oceniť kvalitných a zanietených pedagógov, ktorí si dokázali poradiť s výzvami počas krízy (Natália 

Vince, Daniel Masarovič). 

• Všetci mladí ľudia majú nárok na prístup k online vzdelávaniu. V teréne sa však ukázali priepastné 

rozdiely medzi odbornými školami a gymnáziami. Národné projekty z fondov EÚ by sa mali využiť na 

pasportizáciu úrovne stredných škôl (Daniela Drobná). 

• Pomôcť školám je potrebné cielene a individualizovane, špeciálne podporiť je potrebné najmä 

elekované pracoviská. Mnohé školy sa síce vynašli a roznášali žiakom z elokovaných pracovísk (EP) 

pracovné listy v spolupráci s obecnými úradmi, majstrami odborného výcviku alebo na základe 

schránkového systému, napriek tomu by sme uvítali, aby napr. v rámci portálu ucimenadialku.sk boli 

spracované nejaké tipy na vzdelávanie žiakov na EP + tipy na vzdelávanie žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, ktorí nemajú také IKT možnosti. Ak nechceme, aby sa cítili menejcenne, 

prípadne sociálne vylúčení, je potrebné citlivo a individualizovane pracovať aj s takýmito žiakmi (Natália 

Vince). 

• Uvítali by sme usmernenia, ktoré dávajú väčší priestor a nemusia byť menené zo dňa na deň (Daniela 

Drobná). 

• V kríze sa ukazuje naša základná zručnosť a to schopnosť prispôsobiť sa zmeneným podmienkam 

(Daniel Masarovič). Je potrebné doplniť kompetencie zriaďovateľov a riaditeľov v oblasti krízového 

manažmentu (Eva Ohraďanová). 

• Kríza by vyžadovala väčšiu koordinovanosť a odbornú debatu, „spojenie sa v kríze“, aby na zlyhanie 

systému nedoplatili deti. V krízových situáciách by mohol pomôcť stály krízový štáb na MŠVVaŠ, zložený 

zo zástupcov všetkých zriaďovateľov. Mnohé nástrahy/problémy by sa tak mohli vyfiltrovať ešte pred 

zverejnením usmernení a ich zavedením do praxe. Zriaďovatelia veľmi dobre vedia, čo je v ich 

podmienkach realizovateľné a čo môže spôsobiť problémy. Môžu byť aktívnym "predstupňom" pred 

zavádzaním opatrení do samotných škôl (Eva Ohraďanová). 

• V záujme čo najväčšej stabilizácie a prehľadnosti pre žiakov aj rodičov je potrebné koordinovať 

aktivity a komunikačné nástroje v rámci každej školy ako uzavretej komunity. Pomôcť môže pozastavenie 

vyučovacieho procesu napr. na týždeň, počas ktorého by školy vypracovali vlastný systém a organizáciu 

online vyučovania (Eva Ohraďanová). 

https://www.google.com/url?q=http://ucimenadialku.sk&sa=D&ust=1591228007973000&usg=AFQjCNHs-PQq9bbpS8abZ-KBbkv1K8AX0g
https://www.google.com/url?q=http://ucimenadialku.sk&sa=D&ust=1591228007973000&usg=AFQjCNHs-PQq9bbpS8abZ-KBbkv1K8AX0g
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• V každom meste, okrese a kraji sa postupovalo inak, informácie dostávali školy a nie zriaďovatelia, 

čo je pre zriaďovateľov škôl na rôznych miestach SR zložité. Postupy by bolo potrebné zjednotiť a 

komunikovať so školami cez zriaďovateľov (Miriam Janegová). 

• Treba sa hlbšie zaoberať aj tým, čo bude ďalej po kríze. Nie je napr. zrejmé, ako budú stredné školy 

reagovať na slovné hodnotenie v nasledujúcich rokoch, aby neboli deti týmto spôsobom hodnotenia nejako 

znevýhodnené len preto, že vedenie školy malo v čase krízy inovatívny prístup (Lýdia Vencelová). 

• Inšpirovať sa zmysluplnými plánmi kontinuity vzdelávania, aby sa premýšľaním nad následkami 

jednotlivých krokov zabránilo experimentovaniu na deťoch. Plánovanie kontinuity vzdelávania počas 

krízy je pomerne časté v prostredí medzinárodných škôl, kde je i podmienkou ich akreditácie a 

financovania. Je možné na túto tému zorganizovať webinár (Matej Sapák). Krízový plán by mal zahŕňať 

plán podpory detí, rodičov aj učiteľov (Miroslava Kiripolská). 

• Kríza má následky i na mobilitu lektorov a učiteľov zo zahraničia, tieto prípady by mali mať výnimky 

v rámci karantény i postupov na cudzineckej polícii (Matej Sapák). 

• Zariadenia pre deti, nezaradené do siete, boli ochotné pomôcť ľuďom v 1. línii, ale podmienka 12 m2 

na dieťa bola pre ne bez podpory neúnosná (Lucia Gomez). 

SYSTÉMOVÉ ODPORÚČANIA VYCHÁDZAJÚCE Z UČENIA NA DIAĽKU 

• Podľa odozvy z terénu by si chceli školy časť dištančného vzdelávania ponechať ako možnosť, 

niektoré jazykové školy chcú spustiť aj online kurzy (Jana Zápalová). 

• Bolo by potrebné zadefinovať dostatočne kompetencie zriaďovateľov tak, aby neboli roztrieštené 

(Daniela Drobná) a mohli sa zaoberať aj kvalitou vzdelávania s primeranou finančnou podporou (Miriam 

Janegová). 

• Školstvo na Slovensku je poznačené dlhodobým direktívnym spôsobom riadenia. Aktéri majú obavy 

robiť niečo, čo nevidia priamo na papieri. Pomohli by otvorenejšie a pružnejšie normy, ktoré by 

zriaďovatelia mohli aplikovať rôzne a cielene pre každú školu, zohľadňujúc jej regionálne, sociálne, 

kultúrne a iné špecifiká (Eva Ohraďanová). 
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• Potrebujeme zmysluplnejšie vzdelávanie. Nemali by sme zabúdať aj na dôležitosť rozvoja vyšších 

mentálnych schopností a poznávanie pravdy o sebe cez kľúčové kvality (Daniel Masarovič, Natália 

Vince). 

• Potrebujeme učiteľov schopných pracovať s podnetmi a zároveň s vlastným sebarozvojom. Tých 

zanietených treba potom mať možnosť i viac odmeňovať (Daniel Masarovič, Natália Vince). 

• Potrebné je zabezpečiť právnu ochranu pedagogických zamestnancov, odňať strach z objektívnej 

zodpovednosti (Daniel Masarovič). 

• Veľa síl zriaďovateľom zobrala otázka neistého financovania škôl v čase krízy, keď bolo potrebné 

riešiť množstvo iných vecí (Daniel Masarovič). Rôznorodosť finančných tokov na rôzne stupne škôl a 

rôznych zamestnancov by bolo potrebné zmeniť (Miriam Janegová). 

• Inkluzívne tímy sa osvedčili, neexistuje však ich trvalá finančná udržateľnosť a tiež reporting je 

neprimerane náročný, bolo by potrebné zjednodušiť administratívu okolo čerpania finančných 

prostriedkov na nich napr. formou šablón, ako je tomu v ČR (Lýdia Vencelová). 

• Na maturitných vysvedčeniach by mali byť popísané zručnosti (Matej Sapák). 

• Na SR sa v zariadeniach mimo siete nachádza cca 40 000 detí v predškolskom veku, bolo by potrebné 

obnoviť rokovanie so samosprávou o ich začlenení do siete alebo inej formy spolupráce s ňou (Lucia 

Gomez). 

• Podporiť legalizáciu domáceho vzdelávania na 2. stupni a na úrovni SŠ (Miroslava Kiripolská). 

• Bolo by potrebné vyhotoviť štandardizované ročníkové testy na overenie vedomostí žiakov bez ohľadu 

na formu ich vzdelávania (Miroslava Kiripolská). 

• Štátny vzdelávací program by mal pripúšťať rôznorodé varianty vzdelávania (Miroslava Kiripolská). 

• Mali by vzniknúť garančné centrá ako miesta podpory žiakom a rodičom, ktorí sa rozhodli pre domáce 

vzdelávanie. Zabezpečila by sa tak lepšia spolupráca so školou a prístup ku vzdelávacím zdrojom 

(Miroslava Kiripolská). 

• Vzdelávací priestor by sa mal viac otvoriť spolupráci s odborníkmi z praxe (Miroslava Kiripolská). 

• V spolupráci s ministerstvom by mohlo vzniknúť výskumno-vývojové centrum–platforma pilotných 

inovácií, kde by sa mohli zhromažďovať zaujímavé dáta o progrese škôl. To, čo posúva veci vpred sú len 

ťažko nadobudnuté praktické skúsenosti, ktoré obstoja aj z pohľadu dát (Miroslava Kiripolská). 
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  UČENIE NA DIAĽKU Z POHĽADU UNIVERZÍT A FAKÚLT,  

PRIPRAVUJÚCICH BUDÚCICH PEDAGÓGOV 
 

PODNETY Z ONLINE DISKUSIE ZÁSTUPCOV UNIVERZÍT A FAKÚLT 
20.05.2020 

 

DISKUTUJÚCI 

Erich Mistrík, Pedagogická fakulta UK v BA 

Martin Kuruc, Pedagogická  fakulta UK v BA 

Štefan Karolčík, Prírodovedecká fakulta UK v BA 

Jana Duchovičová, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre 

Viera Peterková, Pedagogická fakulta TU v TT 

Štefan Porubský, Pedagogická fakulta UMB v BB 

Jana Dzuriaková, Žilinská univerzita v Žiline 

Ivana Cimermanová, Prešovská univerzita  v Prešove 

Renáta Bernátová, Pedagogická fakulta PU v PO 

Marián Kireš, Prírodovedecká faktulta UPJŠ v KE 

Daniela Čorbová, Ladislav Baranyai, Viera Grohová / projekt Deti nepočkajú! 

ZHRNUTIE DISKUSIE 

Na univerzitnej pôde vzniklo veľa nápadov pre rozvíjanie učenia na diaľku. Ďalšie možnosti predstavuje 
vzájomné zdieľanie nadobudnutých skúseností, spolupráca s neziskovým sektorom, či hľadanie vnútorných 
rezerv alebo inovácie. IKT zručnosti u uchádzačov o štúdium na VŠ by mali byť získané na nižších stupňoch 
vzdelania, aby na VŠ mohli byť rozvíjané najmä smerom k didaktickým zručnostiam a v rámci tvorby 
učebných zdrojov pre dištančné vzdelávanie. Väčší podiel praxe na fakultách, ktoré pripravujú budúcich 
učiteľov sa javí ako najväčší potenciál pre zlepšenie kvalitnej prípravy budúcich učiteľov, za predpokladu, že 
ich budú pripravovať kvalitní cviční učitelia. 

ZAUJÍMAVÉ LINKY 

http://www.virtual-lab.sk/claroline/ 

 

http://www.virtual-lab.sk/claroline/
http://www.virtual-lab.sk/claroline/
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UČENIE NA DIAĽKU – DOBRÁ PRAX 

● Kríza ukázala, že autonómia fakúlt je veľmi dôležitá (Erich Mistrík). 

● Pre univerzity je dôležité mať platformy, kde sa môžu stabilne pripojiť malé skupiny, ale aj veľké 

množstvo študentov. Podpora IT pracovníkov je dôležitá pri vytváraní vlastných videokonferenčných 

systémov (Jana Duchovičová), ako aj pri školeniach o platformách (Martin Kuruc). 

● Osvedčili sa manuály pre študentov, osobné overenie možností ich pripojenia aj individualizované 

testy, písomný súhlas od študentov so streamom a okamžité odstraňovanie záznamov z online streamov, 

ale aj možnosť prezenčného skúšania za prísnych hygienických podmienok (Viera Peterková). 

● Na PU v PO sme vytvorili nový predmet, zameraný na online vzdelávanie a to na prácu 

s technológiami i na tvorbu zdrojov (Ivana Cimermanová). 

● Osvedčilo sa nadviazať na projekt e-learningovej podpory (Štefan Porubský). 

● Na PF UPJŠ prebieha prieskum medzi študentmi a vyučujúcimi k online výučbe, zameraný aj na 

identifikovanie nástrojov a prístupov využiteľných pri e-learnigovej podpore prezenčnej výučby  (Marián 

Kireš). 

● Osvedčila sa nám spolupráca s neziskovým sektorom a súkromnými zriaďovateľmi škôl, podarilo sa 

nám s nimi dohodnúť i praxe (Martin Kuruc). 

● Máme 20-ročnú skúsenosť s technológiami pri vzdelávaní študentov, pracujeme so systémom 

Claroline, ktorý sa dá využívať ako open source (Štefan Karolčík). 

● Osvedčili sa aj streamované 20 min. videá pre študentov ako vyučovací zdroj (Martin Kuruc). 

● V rámci študentskej praxe sa na FHV UNIZA osvedčila aktivita „Pomoc rodičom“ v rámci ktorej 

študenti pomáhali s online výučbou žiakov ZŠ a SŠ (Jana Dzuriaková). 

 

ODPORÚČANIA K UČENIU NA DIAĽKU 

● Nadobúdanie technických zručností žiakov je potrebné zabezpečiť už v ZŠ a SŠ (Erich Mistrík, Jana 

Dzuriaková). 
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● Je dobré zmapovať študentov, ako na tom sú s IKT zručnosťami, technickým vybavením a pripojením 

už od 1. ročníka (Erich Mistrík) a vytvoriť im účty, ktoré  dostanú už pri zápise a komunikujú cez nich 

(Jana Dzuriaková). 

● Výrazne by pomohlo, keby napr. Moodle už obsahoval banky testov (Martin Kuruc). 

● Vytváranie interaktívnych učebných zdrojov aj v spolupráci s pedagógmi z praxe (Ivana 

Cimermanová). 

● Kríza poukázala aj na potrebu zadávať úlohy inak – orientovať ich viac individuálne, na aplikačnú 

prax a tvorivosť (Erich Mistrík). 

SYSTÉMOVÉ ODPORÚČANIA VYCHÁDZAJÚCE Z UČENIA NA DIAĽKU 

● Bolo by potrebné ošetriť legislatívu a usmernenia k GDPR v súvislosti s využívaním online platforiem, 

aby sa univerzity nemuseli hýbať na hrane zákona (Jana Duchovičová). 

● Pre prípad mimoriadnej situácie je potrebné mať aj možnosť úpravy študijných predmetov (Jana 

Duchovičová). 

● Vyčlenené financie na prax pre študentov by bolo potrebné preniesť do ďalšieho kalendárneho roka 

(Ivana Cimermanová). 

● Hľadáme kvalitných a pripravených cvičných učiteľov, ktorí nielenže dobre učia, ale vedia svoj postup 

aj zdôvodniť (Štefan Porubský, Viera Peterková). Riešením by mohla byť spolupráca s mentoringovými 

programami ako Indícia, NEXTERIA, Komenského inštitút, Leaf alebo Pontis (Martin Kuruc). 

● Cvičný učiteľ by mal mať samostatný špecifický status aj v legislatíve (Štefan Porubský). 

● V súvislosti s novými akreditáciami je potrebné dohodnúť významne väčší podiel praxe (Erich 

Mistrík), v ideálnom prípade by mal študent tráviť väčšinu času na cvičnej škole ( Štefan Porubský). 

● Je potrebné zabezpečiť financovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania, aby sa podporila 

kvalita VŠ výučby podobne, ako sa dôraz kladie na kvalitnú vedu (Marián Kireš). 

● Výskumno-vývojové centrum  technológií vzdelávania by mohlo urýchliť vývoj v oblasti dištančného 

vzdelávania a tiež sa zamerať na hodnotenie kvality digitálnych zdrojov (Marián Kireš). 
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  POPULARIZÁCIA VEDY POČAS UČENIA NA DIAĽKU  
 

PODNETY Z ONLINE DISKUSIE OSOBNOSTÍ, ORGANIZÁCIÍ A INICIATÍV,  
KTORÉ SA VENUJÚ POPULARIZÁCII VEDY 

15.05.2020 
 

DISKUTUJÚCI 

Peter Celec, Ústav Molekulárnej Biomedicíny, LF UK 

Imrich Barák, SAV/Iniciatíva Veda chce žiť! 

Dávid Richter, Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET 

Denisa Vaculčiaková, Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET 

Viliam Glézl, Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen, študent 

Daniela Čorbová, projekt Deti nepočkajú! 

ZHRNUTIE DISKUSIE 

Počas pandémie máme možnosť vidieť, že bez vedy sa nepohneme ďalej a je pre nás extrémne dôležitá. 
Iný sektor ju nahradiť nemôže. Preto potrebujeme urobiť kroky k tomu, aby sme tu mali mladých vedcov aj 
o 10 rokov. Teraz týchto mladých ľudí strácame. 

ZAUJÍMAVÉ LINKY 

https://dennikn.sk/blog/1896213/veda-pomaha-pridajte-sa/ 

https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-na-nove-a-pokracujuce-projekty-vega-na-rok-2020/ 

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2018.html?tab=promoted_projects 

https://www.apvv.sk/databaza-financovanych-projektov.html 

https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-na-nove-a-pokracujuce-projekty-vega-na-rok-2020/ 

 

 

 

https://dennikn.sk/blog/1896213/veda-pomaha-pridajte-sa/
https://dennikn.sk/blog/1896213/veda-pomaha-pridajte-sa/
https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-na-nove-a-pokracujuce-projekty-vega-na-rok-2020/
https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2018.html?tab=promoted_projects
https://www.apvv.sk/databaza-financovanych-projektov.html
https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-na-nove-a-pokracujuce-projekty-vega-na-rok-2020/
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ODPORÚČANIA K POPULARIZÁCII VEDY (NIELEN) POČAS PANDÉMIE 

● Dôležitá pre vedu je osobná prítomnosť v laboratóriu, práca rukami, online sa dá urobiť len úvodná, 

alebo následná práca. Preto chceme využiť možnosť byť v laboratóriu počas leta a pre študentov SŠ a VŠ 

zorganizujeme letnú školu biomedicíny (Peter Celec). 

● Zatiaľ sme ani pod vplyvom korony nezaznamenali zvýšený záujem študentov o vedeckú prácu, na 30 

tém sú prihlásení len 3 študenti (Peter Celec). 

● Iniciatíva Veda pomáha spája vedcov, ktorí by mohli prispieť pri riešení pandémie, je v kontakte 

s krízovým štábom a médiami – všeobecná časť by mohla byť prístupná i pre zapojenie sa študentov 

(Imrich Barák). 

● Pokiaľ študenti chcú pracovať na projektoch ústavov SAV, môžu kontaktovať vedúcich laboratórií 

(Imrich Barák). 

● Aj vedecká práca študenta strednej školy môže viesť ku článku v karentovanom časopise, ak má 

možnosť  konzultovať ju s vedcami (Peter Celec). 

● Študenti so záujmom o vedu sa na SR hlásia na prax počas leta. Dôležité je udržať ich na SR aj po 

skončení prázdnin (Peter Celec). 

● Bolo by vhodné vypísať malú grantovú výzvu na podporu projektov stredoškolských študentov, aby 

vznikla databáza vedcov, ktorí majú skutočný záujem o spoluprácu so študentmi stredných škôl (Peter 

Celec). 

● Na Slovensku chýba systematická podpora popularizácie vedy a techniky medzi deťmi a mládežou. 

Existujúce grantové výzvy by mali zohľadňovať zapojenie detí a mládeže na základných a stredných 

školách a podporu ich záujmových aktivít vo vede a technike. Podnietiť záujem detí o vedu a techniku je 

dôležité už počas základnej školy, kedy sa vyvíja ich záujem o prírodné a technické vedy v najväčšej miere 

(Dávid Richter). 

● Nakoľko sú KEGA a VEGA projekty financované z verejných zdrojov, mali by byť verejne prístupné 

detailnejšie informácie o nich, aby sa študenti SŠ mohli ľahšie zorientovať v prebiehajúcich výskumoch 

a kontaktovať tímy, ktoré ich realizujú. Vhodné by bolo publikovať aj výstupy z projektov. Informácie by 

mali byť dostupné nielen na CVTI, ale aj na stránkach organizácií či iniciatív, ktoré vedu popularizujú 

(Peter Celec, Dávid Richter). 
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● Zmysluplné vedecké projekty sa dajú robiť len v spolupráci s tými, ktorí sú so žiakmi v každodennom 

kontakte t.j. s učiteľmi. Na základe prieskumu AMAVET-u sa učitelia vyjadrili, že majú potrebu doplniť 

svoje odborné vedomosti, aby vedeli poskytnúť svojim žiakom odbornejšiu konzultáciu. Vhodné by bolo 

aj lepšie prepojenie regionálneho školstva s výskumnými pracoviskami. Časť z toho sa realizuje v rámci 

projektu Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov, stále je však veľa nákladov nepokrytých a iniciatívni 

učitelia tak napokon vykonávajú dobrovoľnícku prácu na úkor voľného času a rodiny (Dávid Richter, 

Denisa Vaculčiaková). 

● Zahraničné univerzity sa ozývajú slovenským študentom aktívnym vo vede s možnosťami podpory 

(finančnými alebo vo forme podpory ich vedeckej práce či prijatí na štúdium bez prijímačiek), slovenské 

univerzity nemajú takýto individuálny prístup, skôr sa zameriavajú na masu (Viliam Glézl). 
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  UČENIE NA DIAĽKU Z POHĽADU NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 
 

 
PODNETY Z ONLINE DISKUSIE ZÁSTUPCOV NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ,  

VENUJÚCICH SA VZDELÁVANIU 
29.05.2020 

 

DISKUTUJÚCI 

Jakub Žaludko, Ambrela 

Ján Smatana, Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania 

Viera Krajčovičová, OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku 

Peter Halák, Indícia, n.o. 

Barbara Kollárová a Žofia Teplická, Karpatská nadácia 

Radoslav Plánička, Komenského inštitút 

Zuzana Čačová, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava 

Katarína Batková, Rada mládeže Slovenska 

Daniela Čorbová, Viera Grohová, Ladislav Baranyai / projekt Deti nepočkajú! 

 

ZHRNUTIE DISKUSIE 

Neziskový sektor v čase krízy zareagoval rýchlo a efektívne. V priebehu niekoľkých dní bol schopný 
poskytnúť kvalitnú podporu zraniteľným skupinám, ale aj učiteľom, rodičom či deťom. Stále tiež prichádza 
s inovatívnymi riešeniami a mobilizuje finančné a ľudské zdroje v podobe zbierok a dobrovoľníctva. Ako 
reakcia na akútne potreby občianskej spoločnosti vznikol na pôde Komory mimovládnych neziskových 
organizácii pri Rade vlády SR pre MNO Koordinačný krízový štáb neziskového sektora, ktorého členom je 
i člen Ústredného krízového štábu. Malo by tomu byť i naopak, nakoľko neziskový sektor je rovnocenným 
partnerom štátneho i súkromného sektora a v rámci princípov otvoreného vládnutia a medzisektorových 
partnerstiev by mal mať svojho zástupcu i v Ústrednom krízovom štábe. Kríza tak opätovne otvorila tému 
partnerskej participácie neziskového sektora i mladých ľudí na tvorbe verejných politík. S dôverou v novú 
vládu veríme, že im to bude umožnené. 

ZAUJÍMAVÉ LINKY 

https://mimovladky.sk 

https://mladez.sk/ 

https://mimovladky.sk/
https://mimovladky.sk/
https://mladez.sk/
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UČENIE NA DIAĽKU – DOBRÁ PRAX 

● Komora neziskových organizácií zhromažďuje príklady dobrej praxe aj v oblasti vzdelávania a prepája 

tiež ponuku s dopytom (Katarína Batková). 

● Členské organizácie Rady mládeže Slovenska prešli bezodkladne do online prostredia. Máme aj 

príklady organizácií, s ktorými sú v tomto čase v kontakte veľké skupiny mladých ľudí až do počtu 

30 000/týždeň. Mládežnícke organizácie, napr. Slovenský skauting, pomáhajú aj pri mnohých 

dobrovoľníckych aktivitách (stavanie stanov, či šitie rúšok), alebo pomáhajú učiteľom a školám napr. 

Zmudri, Amavet alebo Fénix (Katarína Batková). 

● Rada mládeže Slovenska pracovala na podkladoch pre spustenie letných táborov (Katarína Batková). 

● Karpatská nadácia zriadila krízový fond pre podporu vzdelávacieho procesu v čase uzavretých škôl 

pre žiakov a študentov bez prístupu k online vzdelávaniu z (ale nielen) vylúčených komunít a 

znevýhodňujúcich pomerov. Z krízového fondu poskytovala malé granty na týždennej báze na 

vytváranie pracovných listov a zošitov. Oprávneným žiadateľom bol jednotlivec, škola alebo 

nezisková organizácia. Taktiež vypomáhala darovaním vyradených, ale ešte stále funkčných PC 

(Barbara Kollárová). 

● Slovak Telekom prostredníctvom Karpatskej nadácie rozdáva SIM karty pre deti z marginalizovaných 

komunít, učiteľom a školám na účely vzdelávania s platnosťou od 1.6.2020 do 31.8.2020 (a príp. aj s 

možnosťou predĺženia podľa vývoja pandémie), 6 GB dát je určených na prijímanie hovorov (Barbara 

Kollárová). 

● Dobrovoľnícke centrum KE kraja deťom, ktoré v súčasnosti nie sú spojené so svojimi pedagógmi 

internetom, nosí učivo, ktoré je vytvorené hravou formou a je zamerané najmä na upevnenie vedomostí 

(Barbara Kollárová). 

● Príkladom dobrej praxe v oblasti práce s deťmi z marginalizovaného prostredia aj počas krízy sú napr. 

aj YMCA a nízkoprahové centrá, ktoré sa podieľajú na vzdelávaní detí (Katarína Batková). 

● Komenského inštitút do 5 dní prešiel na online webináre so sledovanosťou cca 1 000 ľudí a pozitívnou 

spätnou väzbou (Radoslav Plánička). 
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ODPORÚČANIA K UČENIU NA DIAĽKU 

● Je nevyhnutné zachovať garanciu zdrojov pre prácu s mládežou (Katarína Batková). 

● Je potrebné, aby kompetentné orgány boli ústretové pri presune neformálneho vzdelávania do online 

prostredia a nevyžadovali rovnakú časovú dotáciu, nakoľko sa online priestor správa z hľadiska času 

inak ako offline priestor. Taktiež je potrebné, aby sa akceptovali aj iné formy vzdelávania a práce 

s mládežou ako sú napr. webináre, kvízy a pod. (Katarína Batková). 

● Bolo by určite vzájomne prospešné, aby zástupca neziskového sektora bol členom Ústredného 

krízového štábu. Veľa vecí by to pomohlo operatívne vyriešiť a zvedomili by sa aj špecifiká 

neziskového sektora pri prijímaní opatrení (Katarína Batková). 

● Počas krízy sa ukázal ako veľmi dobrý komunikačný nástroj príhovor člena vlády alebo prezidenta k 

deťom a mladým ľuďom (Zuzana Čačová). 

● Vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá počas leta pripraví projekty naprieč ročníkmi a regiónmi, aby 10 – 

20 % kreatívnych ľudí vymyslelo kvalitné programy pre 90 % žiakov tak, aby sa dali multiplikovať 

(Peter Halák). 

● Ako efektívna sa ukázala v praxi spolupráca s mobilnými operátormi cez neziskový sektor, 

v rokovaniach odporúčame preto postupovať za účasti všetkých sektorov (Barbara Kollárová). 

● Ministerstvo školstva by malo vyvinúť cielené úsilie voči marginalizovaným skupinám, ktoré boli 

počas krízy úplne vynechané z online vyučovania (Zuzana Čačová). Potrebné je skoordinovať úsilie 

všetkých aktérov smerom k marginalizovaným komunitám, zužitkovať pritom synergicky výstupy 

menších projektov a čiastkových aktivít (Barbara Kollárová). 

● V spolupráci medzi  Iuventou a mládežníckymi organizáciami vypracovať metodické usmernenie ku 

práci s mládežou (Katarína Batková) 

● Rodičia detí na domácom vzdelávaní sa vedia podeliť o best practice ako sa učí doma a sprostredkovať 

prenos know-how zo zahraničných kmeňových škôl, ktoré majú niekoľkoročné skúsenosti s online 

výučbou (Viera Krajčovičová). 

● Otvoriť granty pre transparentné čerpanie financií na zmysluplné vzdelávacie programy 

bez byrokratickej záťaže (Radoslav Plánička). 
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● V rámci globálneho vzdelávania poňať krízu ako príležitosť na rozvíjanie globálnych tém, umožniť 

inovácie napr. cez softvéry a hry (Jakub Žaludko). 

● Nakoľko hrozí, že aktivity v oblasti neformálneho vzdelávania budú musieť byť vzhľadom na záväzky 

z projektov po uvoľnení opatrení zrealizované všetky naraz, vhodné by bolo posunúť termín realizácie 

projektov alebo koordinovať termíny tak, aby sa aktivity vzájomne neprekrývali (Ján Smatana). 

● Zohľadňovať pri prijímaní opatrení i podmienky neziskového sektora a finančný cyklus grantov (Peter 

Halák). 

● Využiť novú vlnu projektov cez Erasmus na rozvoj inovácií v oblasti globálneho vzdelávania 

napríklad aj formou digitálneho vzdelávania (Jakub Žaludko). 

● Komunikovať zo strany MŠVVaŠ SR výsledky  hodnotenia projektov, ktoré sa predkladali na jeseň 

2019 a jar 2020, kvôli naplánovaniu finančných tokov (Žofia Teplická). 

SYSTÉMOVÉ ODPORÚČANIA VYCHÁDZAJÚCE Z UČENIA NA DIAĽKU 

● Rozpracovať koncepciu digitálneho online vzdelávania, vrátane požiadaviek na digitálne učebnice 

(Jakub Žaludko). 

● Vnímať dieťa a mladého človeka ako subjekt a nie ako objekt vzdelávacej politiky (Ladislav 

Baranyai). 

● Podporiť spoluúčasť mladých ľudí na veciach verejných, ich zapojenie sa do politík, odpolitizovať 

nomináciu ombudsmana (Zuzana Čačová). 

● Legalizovať 2. a 3. stupeň domáceho vzdelávania (Viera Krajčovičová). 

● Prepájať oblasť formálneho a neformálneho vzdelávania, nadviazať kontinuálne na výsledky práce 

medzirezortných pracovných skupín (Ján Smatana). 

● Politiku v oblasti vzdelávania koordinovať s praxou a vychádzať z dát (Radoslav Plánička). 

● Znížiť byrokratickú záťaž pri čerpaní dotácií, nové programové obdobie ideálne nastaviť v súčinnosti 

s tými organizáciami, ktoré úspešne spravujú Nórske fondy (Katarína Batková). 

● Je tiež potrebné  začať sa zaoberať efektívnym nastavením rozdeľovania eurofonodov  a zabezpečiť 

zapojenie mimovládnych organizácií do tohto procesu, vrátane zmeny legislatívy (Zuzana Čačová) 

● Nediskriminovať neziskových zriaďovateľov oproti verejným (Zuzana Čačová). 
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  UČENIE NA DIAĽKU Z POHĽADU FIRIEM,  
VENUJÚCICH SA VZDELÁVANIU 

 
PODNETY Z ONLINE DISKUSIE OSOBNOSTÍ A ZÁSTUPCOV FIRIEM, ICH ORGANIZÁCIÍ A PROJEKTOV 

20.05.2020 
 

DISKUTUJÚCI 

Andrej Bederka, Digitálna koalícia/ITAS/RUZ 

Marcela Havrilová, Microsoft Slovakia, s.r.o. 

Jarmila Janisková, Microsoft Slovakia, s.r.o. 

Zuzana Fedáková a Viliam Fedák, ELCT, s.r.o./OZ Sapiente 

Janka Porhincakova Hudáková, ELCT, s.r.o. 

Juraj Ťapák, Sektorová rada pre IKT 

Juraj Mazák, 247.sk 

Daniela Čorbová, Viera Grohová, Ladislav Baranyai / projekt Deti nepočkajú! 

 

ZHRNUTIE DISKUSIE 

Celý svet sa dostal na križovatku, nie je možné sa už vrátiť ku stavu, ktorý tu bol pred pandémiou. 
Kríza sa stala akcelerátorom zmien. Je potrebné využiť chuť meniť veci a učiť sa. Musíme mať jasno v tom, 
kam sa chceme dostať. Potrebujeme poznať, ako budú vyzerať sektory hospodárstva z pohľadu inovácií 
a zladiť to s obsahom vzdelávania. Musíme tiež využiť projekty, ktorých výsledky už máme. Napr. národný 
projekt Sektorovo riadené inovácie, ktorého nosným cieľom je pružný prenos nových inovačných prvkov 
v jednotlivých sektoroch do poznatkovej bázy vzdelávania. Kľúčové je tiež zdieľať dobrú prax a vytvárať 
funkčné partnerstvá. 

ZAUJÍMAVÉ LINKY 

http://www.edudays.sk 

https://www.sustavapovolani.sk/sektorove_rady 

http://www.finpeda.fi/ 

https://openaccess.cvtisr.sk/webinare/ 

http://www.edudays.sk/
http://www.edudays.sk/
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove_rady
https://www.sustavapovolani.sk/sektorove_rady
http://www.finpeda.fi/
http://www.finpeda.fi/
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UČENIE NA DIAĽKU – DOBRÁ PRAX  

● Keďže sme mali vopred pripravené postupy a podporu vedenia firmy, boli sme schopní zareagovať 

do 24 hodín a odvtedy poskytujeme školám sústavnú podporu (Marcela Havrilová). 

● Etablované firmy spolu so školskými výpočtovými strediskami poskytli podporu cca 100 – 200 

zamestnancov, dobrovoľníkov a študentov pre zaškolenie škôl (Andrej Bederka). 

● Spustenie IT Fitness testu 2020, ktorý je bezplatne k dispozícii školám na overenie zručností v 

používaní internetu a informačných technológií s možnosťou získať certifikát do 31.07.2020 (Andrej 

Bederka). 

● Microsoft zorganizoval EduDays s témou reflexie koronakrízy (Marcela Havrilová). 

ODPORÚČANIA K UČENIU NA DIAĽKU 

● Pripraviť online prostredia nielen na zápisy, prijímačky, ale aj na vzdelávanie učiteľov,  návštevu 

škôl v zahraničí a zavádzanie inovácií (Marcela Havrilová). 

● Školu je potrebné podporiť nielen pri zavádzaní technológií, ale aj nových metód vzdelávania 

a riadenia tímov prostredníctvom nových technológií (Jarmila Janisková). 

● Učitelia potrebujú vzdelávanie o tom, ako učiť online pomocou technológií so zameraním na 

metodiku, ktorá je v literatúre málo opísaná (Jarmila Janisková). 

●  Pripraviť cielenú, individualizovanú a administratívne zjednodušenú podporu školám – napr. cez 

šablóny na malé dopytové projekty tak, ako je tomu v ČR (Marcela Havrilová). 

● Je vhodné zmapovať čo šlo, čo nie a čo možno zlepšiť. Dát je t.č. dostatok, keďže sme si všetci 

mohli vyskúšať digitálne kompetencie (Juraj Ťapák). 

● Vo vzťahu k dostupným online nástrojom i digitálnemu vzdelávaciemu obsahu je potrebné urobiť 

zhodnotenie a odporúčania tých, ktoré sa osvedčili, nielen ich zoznam (Andrej Bederka). 

●  Keďže učitelia veľa času a síl míňajú na vytváranie vlastných zdrojov pre malú skupinu detí, bolo 

by dobré vytvoriť zdieľanú databázu nových zdrojov (Zuzana Fedáková). 
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●  Vhodné by bolo spustiť pripravený a monitorovacou komisiou už schválený národný projekt 

Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu, ktorý systematickým prístupom rieši mnohé 

problémy, ktoré sa ukázali počas tejto krízy (Andrej Bederka). 

● Je potrebné vytvoriť pravidlá užívania IT technológií pre deti/rodičov. Je nutné si uvedomiť, že je 

potrebné „vychovávať" nielen deti, ale aj rodičov. Nie všetci majú dostatočné skúsenosti s aktívnym 

používaním online technológií. (Zuzana Fedáková). 

●  Podporiť vývoj aplikácií pre odborných zamestnancov, ktoré by mohli byť prínosom pre nich i 

pre rodičov (Juraj Mazák). 

● Vzdelávanie na diaľku má 3 úrovne: 1. Komunikácia - najlepšie bezpečnými uzavretými nástrojmi 

ako EduPage. 2. Učenie s vizuálnym kontaktom učiteľa a žiakov - pre výklad látky a diskusiu. 3. 

Digitálny vzdelávací obsah. Po tých úrovniach treba vystúpať ako po schodoch. Mnohé školy a učitelia 

zostali len na tom prvom, obmedzili sa na zadávanie a kontrolu úloh a nevyužili moderné možnosti, ako 

učiť počas krízy (Andrej Bederka). 

● Komunikovať aj s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, aby sa nezamestnaní mohli počas 

krízy zúčastňovať online vzdelávania v rámci rekvalifikácií a podporiť tak oblasť celoživotného 

vzdelávania, mnoho kurzov sa totiž práve v čase krízy zastavilo (Zuzana Fedáková). Rekvalifikácie budú 

aktuálne aj pre absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí sa nebudú vedieť zamestnať kvôli 

obmedzenej ponuke pracovných miest v čase po kríze (Andrej Bederka). 

SYSTÉMOVÉ ODPORÚČANIA VYCHÁDZAJÚCE Z UČENIA NA DIAĽKU 

● Na ministerstve školstva by bolo vhodné zriadiť poradný orgán so širším zastúpením aktérov 

vzdelávania a odborníkov, napríklad aj na technické oblasti, ktorý by pomáhal riešiť otázky vzdelávania 

a to aj dlhodobo - po odznení krízy (Andrej Bederka). 

●  Dôležitá je aj diskusia a spolupráca, aby sme spolu hľadali, čo všetko vieme spoločne urobiť 

(Marcela Havrilová), dôležité sú funkčné partnerstvá vedúce ku konkrétnym krokom – využime fondy 

EÚ pre ich vybudovanie (Juraj Ťapák). 

● Na základe poučení z krízy je nevyhnutné dokončiť vypracovanie Programu informatizácie školstva 

s výhľadom do roku 2030 ako súčasť digitálnej transformácie vo vzdelávaní. Táto kríza každého z nás 
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prinútila zamyslieť sa nad potrebou zmodernizovať školstvo a možno i prehodnotiť a urýchliť viaceré 

zmeny už do roku 2025 (Andrej Bederka). 

●  Digitálny svet je možné i potrebné postupne budovať, didakticky ho využívať na získavanie 

zručností. Vo virtuálnej realite sa dá ponúknuť možnosť cvičení v laboratóriách. Vzdelávacie programy 

pre študentov by mali byť dostupné v cloudoch, nielen lokálne na školách. Pre školy by mali vzniknúť 

Centrá zdieľaných služieb – bolo by to lacnejšie a kvalitnejšie (Juraj Ťapák). 

●  Vzdelávanie a oživenie ekonomiky sú spojené nádoby, treba hľadať cesty ako podporou jednej 

podporiť i druhú – napr. upskilling absolventov škôl/zamestnancov počas ich pobytu v karanténe 

(Andrej Bederka) a tiež prispôsobením obsahov vzdelávania sektorovým inováciám (Juraj Ťapák). 

● Na základe zovšeobecnených príkladov dobrej praxe pripraviť akčný plán pre najbližšie dva roky 

tak, ako to predpokladá Národný program pre rozvoj vzdelávania, ktorý by systémovo, technologicky a 

organizačne dobudoval digitálny prúd vzdelávania, zlepšil kompetencie všetkých účastníkov vzdelávania 

a využil potenciál digitalizácie k inovácii samotného procesu vzdelávania (Juraj Ťapák).  

● Využiť výstupy - Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov z národného projektu Sektorovo 

riadené inovácie, ktoré v súčasnosti finalizujú a odovzdávajú sektorové rady MPSVR SR ako vstupy 

požiadaviek trhu práce pre vzdelávací systém (Juraj Ťapák).  

● Učebnice a vzdelávacie projekty na Slovensku sa nedajú považovať za otvorené, nemajú verejnú 

licenciu, najčastejšie žiadnu. Je potrebné to riešiť (Zuzana Fedáková). 
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  UČENIE NA DIAĽKU Z POHĽADU UMELCOV 
 

 
PODNETY Z ONLINE DISKUSIE S UMELCAMI 

29.05.2020 
 

DISKUTUJÚCI 

Daniel Hevier, spisovateľ 

Roman Pomajbo, herec 

Daniel Dangl,režisér, scenárista a herec 

Tereza Matkuliaková, scenáristka 

Daniela Čorbová, Viera Grohová, Ladislav Baranyai / projekt Deti nepočkajú! 

 

ZHRNUTIE DISKUSIE 

Svet umenia i vzdelávania čelili počas pandémie novým výzvam. Zatiaľ čo sa umenie zo 
vzdelávacieho procesu zväčša vypustilo, umelci podnikli viacero aktivít smerom k deťom. Pedagogika 
v praxi nie je len vedou, ale aj umením. Preto by prepojenie svetov umenia i vzdelávania mohlo prinášať 
zaujímavé a obohacujúce synergie (nielen) počas krízy. Aj výskumy hovoria o obohacujúcom vplyve 
umenia na vzdelávanie. Popri iných benefitoch, ktoré umenie so sebou prináša, vedie rozvoj - umením 
stimulovanej - tvorivosti i k rastu HDP krajiny. Stojí za to ho podporovať (nielen) pri vzdelávaní detí 
a mladých ľudí. 

ZAUJÍMAVÉ LINKY 

https://www.facebook.com/Radostná-škola-s-Danielom-Hevierom-1775827715869053/ 

http://kvalitneskolstvo.sk/wp-content/uploads/2020/06/EPRS_BRI2017608807_EN.pdf 

https://operaplus.cz/misto-zvoneni-mobilu-bude-ve-francouzskych-skolach-znit-sborovy-zpev/ 

O UMENÍ A VZDELÁVANÍ (NIELEN) POČAS KRÍZY 

• Digitálne technológie prinášajú nové možnosti a zároveň to množstvo je už do určitej miery únavné 

(Daniel Dangl). 

• Kríza priniesla v histórii jedinečnú skúsenosť – starší sa učili od mladších (Daniel Hevier). 

https://www.facebook.com/Radostn%C3%A1-%C5%A1kola-s-Danielom-Hevierom-1775827715869053/
https://www.facebook.com/Radostn%C3%A1-%C5%A1kola-s-Danielom-Hevierom-1775827715869053/
http://kvalitneskolstvo.sk/wp-content/uploads/2020/06/EPRS_BRI2017608807_EN.pdf
http://kvalitneskolstvo.sk/wp-content/uploads/2020/06/EPRS_BRI2017608807_EN.pdf
https://operaplus.cz/misto-zvoneni-mobilu-bude-ve-francouzskych-skolach-znit-sborovy-zpev/
https://operaplus.cz/misto-zvoneni-mobilu-bude-ve-francouzskych-skolach-znit-sborovy-zpev/
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• Je potrebné, aby sa všetko nevrátilo do starých koľají. Dôležite je, aby rodičia, deti a učitelia ostali 

v kontakte s tvorivými osobnosťami. Zapojenie študentov by tiež bolo vítané (Daniel Hevier). 

• „Ja som napr. na základe podnetu zo Zavretej školy začal učiť písať deti, ktoré doposiaľ písať 

nechceli, či už kvôli odporu alebo kvôli diagnóze. Idem na to cez príbeh.“ (Daniel Hevier). 

• Treba využiť nové formáty (napr. podcasty alebo aplikácie) a je otázkou, či to majú robiť dospelí 

a nie deti/mladí ľudia. Opýtajme sa detí, čo ich baví sledovať a umožnime im, aby sa prejavili (Daniel 

Hevier). 

• Na vzťah umenia a vzdelávania sa dá pozrieť z  2 strán – umelci v procese vzdelávania detí 

a vzdelávanie v procese umeleckej tvorby (Daniel Dangl). 

• Umelci by mohli spĺňať úlohu mentorov aj pre spolupracujúcich študentov z rôznych škôl. Mohol by 

to byť spoločný zmysluplne využitý čas (Daniel Dangl). 

• Umenie využíva tisícročia overené postupy, sprostredkúva zážitok a pocit naživo najmä v osobnom 

kontakte. Online priestor nie je jediný, ktorý sa môže využiť pri vzdelávaní umením (Daniel Dangl). 

• To, čo dokáže pritiahnuť pozornosť mladých ľudí je mať vlastný príbeh, zážitok a výzvu (Tereza 

Matkuliaková). 

• Možno raz bude mať každý žiak svoju personalizovanú učebnicu (Daniel Hevier). 

• V televíznych archívoch sa nachádza niekoľko kvalitných edukačných dokumentov, vytvorených 

v spolupráci s umelcami. Počas krízy i mimo nej sa dajú dobre využiť (Roman Pomajbo). 
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