
Príloha č. 1 Organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu podľa jednotlivých fáz 

 

Zelená fáza 

 

• Výchovno - vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.  

• Škola zabezpečí pre žiakov a vyučujúcich prístupové heslá na aplikáciu Teams, ktorá bude 
využívaná v prípade prerušeného vyučovania  na realizáciu dištančného vzdelávania a online 
vyučovania. 

• Učitelia informatiky oboznámia žiakov s prácou s aplikáciou Teams. 

• Riaditeľ školy zabezpečí aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov, ktorého 
náplňou bude vzdelávanie pedagógov v oblasti IKT – práca s aplikáciou Teams a jej využívanie 
v dištančnom vzdelávaní. 

• Organizácia Školy v prírode a Lyžiarskeho výcviku je možná len po odsúhlasení príslušným 
RÚVZ. 

 

Oranžová fáza 
 

• U žiakov tried 5. - 9. ročníka s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom škola zváži dištančnú 
formu vzdelávania  

- upravením rozvrhu s nastavením online vyučovania prostredníctvom aplikácie Teams (Príloha 
č. 2), plánované online hodiny sú označené červenou hviezdičkou 

- využívaním portálov ALF a bezkriedy.sk, 

- zadávaním úloh prostredníctvom IŽK. 

• dištančné vzdelávanie žiakov tried 1. a 2. ročníka s prerušeným výchovno – vzdelávacím 
procesom bude organizované triednymi učiteľmi,  

• dištančné vzdelávanie žiakov tried 3. a 4. ročníka s prerušeným výchovno – vzdelávacím 
procesom bude organizované triednymi učiteľmi, resp. vyučujúcimi, prioritne zadávaním úloh 
prostredníctvom aplikácie Teams, IŽK, e-mailovou komunikáciou s rodičmi a využívaním 
portálov ALF a bezkriedy.sk. Online vyučovanie prostredníctvom Teams zvážia vyučujúci 1. – 4. 
individuálne. 

• V prípade, že žiakovi technické možnosti neumožňujú zúčastňovať sa online vyučovania, resp. 
využívať vzdelávacie portáli ALF a bezkriedy.sk, žiak o tomto informuje triedneho učiteľa, ktorý 
následne dohodne s vyučujúcim organizáciu a formu dištančného vzdelávania 

•  Až do prechodu do červenej fázy prebieha okrem vyššie uvedených tried organizácia výchovno 
- vzdelávacieho procesu štandardným spôsobom resp. spôsobom, aký umožňuje personálne 
zabezpečenie školy. 

 

Červená fáza 

 

• U žiakov tried 5. - 9. ročníka s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom škola zabezpečí 
dištančnú formu vzdelávania  

- upravením rozvrhu s nastavením online vyučovania prostredníctvom aplikácie Teams (Príloha 
č. 2), plánované online hodiny sú označené červenou hviezdičkou 

- využívaním portálov ALF a bezkriedy.sk, 



- zadávaním úloh prostredníctvom IŽK. 

- dištančné vzdelávanie žiakov tried 3. a 4. ročníka s prerušeným výchovno – vzdelávacím 
procesom bude organizované triednymi učiteľmi, resp. vyučujúcimi, prioritne zadávaním úloh 
prostredníctvom aplikácie Teams, IŽK, e-mailovou komunikáciou s rodičmi a využívaním 
portálov ALF a bezkriedy.sk. Online vyučovanie prostredníctvom Teams zvážia vyučujúci 1. – 
4. individuálne. 

- V prípade, že žiakovi technické možnosti neumožňujú zúčastňovať sa online vyučovania, resp. 
využívať vzdelávacie portáli ALF a bezkriedy.sk, žiak o tomto informuje triedneho učiteľa, ktorý 
následne dohodne s vyučujúcim organizáciu a formu dištančného vzdelávania 

Okrem žiakov tried s nariadenou karanténou: 

• Žiakov prvého až piateho ročníka rozdelí riaditeľ základnej školy na triedy, v ktorých ich bude 
najviac 15. V prípade, ak nebude v možnostiach školy kapacitne zabezpečiť takúto veľkosť tried, 
tak platí nasledovné:  

• Prezenčné vyučovanie prebieha u žiakov prvého až piateho ročníka.  

• Vyučovanie žiakov 6. až 9.  prebieha distančne.  

Pre prezenčné vyučovanie nad rámec predchádzajúcej fázy platí:  

• Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácii 
žiakov medzi jednotlivými triedami.  

• Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností budú prispôsobené zloženiu konkrétnej 
triedy, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností 

 

Pozn.:  

- v prípade, že dôjde k prerušeniu vyučovania na celej škole, výchovno – vzdelávací proces 

prebieha dištančnou formou vo všetkých ročníkoch, 

- škola sa vo všetkých fázach riadi pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 

 


