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Odborná podaktivita 1.3:  
Komplexná podpora pre pedagogických a odborných zamestnancov 

počas krízovej a post-krízovej situácie, súvisiacej s prerušením 
vyučovania v školách 



Základné informácie 
 

• trvanie podaktivity: 2.4.2020 - 31.8.2021 (17 mesiacov) 

• rozpočet: 882 439 EUR 
 

• cieľ podaktivity: poskytovať komplexnú podporu pre pedagogických 

a odborných zamestnancov počas prerušeného školského 

vyučovania v školách, ako aj po návrate žiakov do škôl, ktorá im 

umožní udržať vysokú kvalitu vzdelávacieho procesu a efektívne 

reagovať na nové výzvy, spojené s krízovou a post-krízovou situáciou 

spojenou s vypuknutím pandémie koronavírusu 



Realizované aktivity 
 

• hlavný komunikačný kanál: webový portál Učíme na diaľku 

(ucimenadialku.sk, Facebook UND)  

• uverejňovanie aktuálnych usmernení, rozhodnutí ministerstva a 

ÚVZ, metodických pokynov a odporúčaní 

• pozvánky a odkazy na zaujímavé webináre  

• zoznam vzdelávacích zdrojov (211 zdrojov) 

• emailové poradenstvo (4957) 

• sekcia FAQ (často kladené otázky) 
 

• návštevnosť: 3 036 449 návštev (k 18. 8. 2020) 

 



Realizované aktivity (2) 
 

• tvorba usmernení a metodických materiálov 

• k obsahu a organizácii vzdelávania 

• k hodnoteniu žiakov 

• k organizácii letných škôl  

• pracovné zošity pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 

• dodatok č. 8 k Štátnemu vzdelávaciemu programu 

• webináre (slovné hodnotenie, letné školy, vzdelávanie detí 

cudzincov), streamované online konzultácie 

• tvorba novej navigácie/menu portálu Viki 
 

 

 
 

 



Prebiehajúce aktivity  
 

• informovanie o aktuálnej situácii (web, Facebook) 

• pilotné overovanie upravených RÚP a vzdelávacích štandardov 

(viac Petra Fridrichová) 

• zber inšpirácií dobrej praxe 

• príprava metodického odporúčania k zabezpečeniu vzdelávania 

detí, ktoré nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu 

• emailové poradenstvo 

 
 



Pripravované aktivity  
 

• program doučovania žiakov ZŠ študentmi VŠ 

• samostatná sekcia webináre 

• zásady a didaktiky online výučby 

• úprava obsahu vzdelávania pre dištančné vzdelávanie 

• metodická podpora diferencovaného vyučovania 

• triedenie a recenzovanie digitálnych vzdelávacích obsahov  

• mobilná aplikácia Učíme na diaľku 

• ďalšie formy podpory vyplývajúce z potrieb škôl a aktuálnej 

epidemiologickej situácie 

 
 



Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a 
vzdelávacích štandardov  

• Reakcia na prerušenie školského vyučovania a potreba redukcie obsahu a cieľov 
vzdelávania 

• Natavenie systémovej zmeny organizácie cieľov a obsahu vzdelávania - 3 cykly a 2 
stupne vzdelávania v základnej škole 

Dodatok č. 8 k iŠVP 

• Prvé kolo stretnutí bolo s 25 školami 

• Aktuálny stav 37 prihlásených škôl 

Dobrovoľné prihlásenie škôl do pilotného overovania nového modelu ZŠ 

Individuálne nastavené podmienky implementácie pre každú školu 



Individuálne nastavené podmienky implementácie nového modelu 

Úvodný workshop 

• podľa nimi zadefinovaných očakávání a 
indikovaných problémov, otázok k  

Individuálna podpora pre školy 

•  k témam, ktoré sa budú objavovať ako 
problematické vo viacerých školách 

Spoločné tematické workshopy 

Networking 

•Čo budeme v rámci pilotného overovania na škole 
pripravovať 

•Časový rámec 

•Očakávaná podpora 

Implementačný plán 

•Upravený učebný plán (môže sa meniť podľa potrieb školy a 
vyhodnotenej situácie) 

•Zaznamenané úpravy, zmeny v učebnom pláne, zmeny v UO 
(alebo v inom relevantnom materiály) 

Pracovná verzia ŠkVP 

•Raz ročne (po ukončení školského roka) informácia o tom, 
aké zmeny sa realizovali, aké procesy ich sprevádzali a pod. 

Autoevalvačné správy 



Očakávaný výsledok 

Pomoc školám v 
príprave a realizácii 

zmien v ich programoch 

Spolupráca PRO pri 
zavádzaní zmien v 

oblasti ŠVP 

Overenie systému 
potrebnej podpory 

pre učiteľov pri 
zavádzaní zmien v 

ŠVP 



 
 

 
 

Ďakujeme za pozornosť! 

 

#smevtomspolu 

 
stanislav.lukac@statpedu.sk 

petra.fridrichova@statpedu.sk 


