
  

 
 

Ako riadiť výučbu v domácom prostredí  

v čase koronavírusu 
 

Autentické príklady od učiteľov prevzaté z #FCL Talks 

Karina Batat, Petach Tikva, Izrael 

Karina Batat je učiteľka a riaditeľka školy Beta School a ambasádorka iniciatívy Future Classroom 

Lead. Vo svojom príspevku sprostredkúva informácie o stratégii, ktorou zabezpečuje chod škôl 

v meste Petach Tikva v čase koronakrízy. 

Ako zmeniť krízu na príležitosť na úrovni stratégie mesta 

Karina v príspevku kladie dôraz na vzájomnú spoluprácu 

viacerých administratívnych zložiek, štátnej správy, 

samosprávy a miest. Zameriava sa na mesto Petach Tikva, 

Tel-Aviv, v ktorom pôsobí vo vedúcej pozícii. 

 

V prvom rade sa snažia vytvoriť návyky vo 

vzdelávaní na diaľku. Pred týmto hlavným cieľom bol 

proces aktivít nasledovný. V roku 2018 bol 

samosprávou v spolupráci s ministerstvom školstva 

vytvorený a sprevádzkovaný EduCloud pre mesto 

Petach Tikva. Jeho obsahom boli online platformy pre 

vzdelávanie efektívne a nástroje voľne dostupné 

všetkým žiakom a učiteľom (Moodle, Google, Office 

365 a pod.). 

V meste je 30 základných škôl, 8 špeciálnych škôl, 12 stredných škôl so žiakmi vo veku do 18 

rokov. Od spustenia EduCloud boli učitelia vzdelávaní (trénovaní) o funkcionalitách a spôsobe 

využívania tejto platformy v ich práci.  

V základných školách sa tento nástroj 

skutočne osvedčil ako úspešný. Na stredných 

školách zaznamenal nižšiu mieru využitia 

a slabšiu úspešnosť. Každá škola sa musí do 

tréningu zapojiť. Hlavným cieľom je každý rok 

dať školám priestor na jeho využívanie, aby sa 

napríklad vo vojnovom konflikte mohli 

zmeniť na školy pracujúce na diaľku.  



  

 
 
Koronavírus nám poskytol aj nečakané pozitíva. 

Zistili sme, že v čase karantény, keď sme prinútení 

robiť zaškoľovanie na diaľku, virtuálne, paradoxne 

vieme zaškoliť viac učiteľov, ako keby sme to robili 

na jednom mieste, prezenčne. 

Výzvy, na ktoré je potrebné reagovať, sú uvedené 

nižšie v texte. 

 

Vytvorenie návyku pracovať vo virtuálnom priestore 

Ako to urobiť? 

 Ako plánovať týždenný rozvrh? 

 Realizovať online stretnutia? 

 Vybrať správnu dávku: Koľko úloh, zadaní dávať na 

deň? 

 Ako hodnotiť a riadiť virtuálne vzdelávanie? 

 

Čo robiť so žiakmi, ktorí nemajú zariadenia a prístup 

na internet? 

Zámerom je zabezpečiť zariadenia a internet pre všetkých. 

Preto sme začali zisťovať: 

 Ako požičať, prenajať a distribuovať počítače zo škôl 

žiakom domov. 

 Možnosti spolupráce so súkromnými špičkovými (HITEC) spoločnosťami z oblasti IKT, ktoré 

by nám mohli pomôcť. 

 

Ako sa vyrovnať so sociálno-emocionálnou oblasťou 

u učiteľov 

Je tu nová situácia a okolnosti sú odlišné. Vyučovanie 

z domu je iné ako vyučovanie v škole. Potrebujeme sa 

adaptovať a byť v sústavnom kontakte s každým žiakom, 

ktorého vzdelávame na diaľku, v novom systéme. 

Potrebujeme sa počuť a vidieť. 

 

Profesijné vzdelávanie učiteľov 

Nie všetci učitelia boli vhodne pripravení na diaľkové 

vzdelávanie. Preto bolo potrebné začať virtuálne 

vzdelávanie nielen žiakov, ale aj učiteľov. 

 

 



  

 
 

Vybrali sme si virtuálne triedy na spoluprácu celého 

mesta ako tímu, lebo s nimi máme veľmi dobré 

skúsenosti. V priestore virtuálnej triedy sme našli 

všetky nástroje a aktivity, ktoré nám pomáhajú pri 

plnení spomínaných výziev, napr. učebné súbory, 

online stretnutia, prideľovanie, rôzne úrovne, 

triedny notebook, veľké množstvo aplikácií, ktoré 

môžeme vložiť do virtuálnej triedy.  

 

Učitelia sa sami rozhodujú, ako budú nástroje používať, akú stratégiu zvolia pre konkrétnu úroveň 

žiakov. Samozrejme, ak majú akýkoľvek problém, alebo sa stretnú s novou výzvou, mesto im 

zabezpečuje aj odborné poradenstvo prostredníctvom IT oddelenia. 

 

V závere príspevku autorka sprístupnila údaje 

o fungovaní tejto platformy v priebehu dvoch 

týždňov. Zaznamenali enormný nárast využívania 

tejto platformy práve v týchto dňoch. Vnímame to 

ako potvrdenie potenciálu tejto platformy na to, 

aby bola nápomocná pri vytváraní denného 

návyku, rutinného používania virtuálnej školy. 

 

Rovnako sa vo virtuálnom prostredí stretávajú aj riaditelia škôl, predstavitelia správy 

a samosprávy v oblasti školstva. Na fotografii je záber z prvej spoločnej online pracovnej porady.  

Nikto nezostane pozadu! 

   Vedúci odborov školstva miestnej samosprávy 

   Supervízori ministerstva školstva 

   Riaditelia 

   Školskí poradcovia, konzultanti 

   Učitelia 

   Žiaci 

Všetci sme spolu v tej istej situácii, s tými istými nástrojmi. Nikto nesmie mať pocit, že je v tom 

sám, pretože je členom širšej komunity, ktorá si pomáha v tomto zvláštnom čase. 

 

Záznam príspevku nájdete na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9SY4vOf1xSU 

 
Spracovali: 
Mária Pappová, MPC DP Nitra 
Vladimír Laššák, MPC RP Banská Bystrica 

https://www.youtube.com/watch?v=9SY4vOf1xSU

