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Pokyny upravujúce podmienky prevádzky,                     
vnútorného režimu                                                         

a výchovno-vzdelávacieho procesu  školy                                       
v školskom roku 2020/2021 

 
 
 
 

Plán adaptačného a poadaptačného 

obdobia do konca  školského roku 

2020/2021 

 
 

-  s účinnosťou od 19. apríla  2021 

 

Škola sa pri plánovaní návratu  žiakov do školy a s ním spojeným Plánom adaptačného 
a poadaptačného obdobia do konca školského roka opierala o tieto východiskové materiály 
ministerstva školstva: 
  

  Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19. 4. 2021  
  Návrat do škôl s účinnosťou od 19. 4. 2021 
  Metodické usmernenie k návratu do škôl (19. 4. 2021) - aktualizované 13. 4. 

2021  
 Mapa COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Alžbeta Ličková, RŠ 

https://www.minedu.sk/data/att/19280.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/19245.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/19310.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/19310.pdf
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K bodu1: 

Pedagogickí zamestnanci budú o návrate do školy informovaní na online pracovnej 

porade, ktorú zvolá riaditeľka školy 16.04. 2021.    

Rodičom a žiakom poskytnú základné informácie o návrate do školy triedni učitelia 

prostredníctvom EduPage a vedenie školy prostredníctvom webovej stránky školy. 

Nepedagogickým zamestnancom poskytne informácie zástupkyňa riaditeľky školy.   

 

K bodu 3: 

Hlavné pravidlá a postupy adaptačného obdobia po nástupe do školy, ktoré budú 

dodržiavať všetci vychádzajú z Metodického usmernenie Návrat žiakov do škôl: 

» pravidelné hodiny s triednymi učiteľmi, 

» pohybové bezkontaktné aktivity vo vonkajšom prostredí, 

»nehodnotenie a neklasifikácia žiakov minimálne počas prvého týždňa v adaptačnom 

období. 

 

K bodu 4: 

Rozvrh hodín na adaptačné obdobie žiakov 8. a 9. ročníka tvorí Prílohu č. 1. 

Rozvrh hodín na adaptačné obdobie žiakov 5. - 7. ročníka tvorí Prílohu č. 2. 

Rozvrh hodín je pripravený: 

» v odporúčanom rozsahu 4 – 5 hodín denne, 

» so  zaradením hodiny s triednym učiteľom (ranné kruhy, rozhovory, aktivity na 

podporu triedneho kolektívu....) 

» venuje priestor témam súvisiacim s duševným zdravím, 

» vytvára priestor na aktivity vedúce k posilňovaniu vzťahov, komunikácie a spolupráce, 

» časť aktivít sa realizuje vo vonkajšom areáli školy, 

» dáva priestor na aktivity so žiakmi  členkám inkluzívneho tímu - školskej psychologičke  

a špeciálnej pedagogičke. 

 

PRED 

NÁVRATOM 

1. Informovať rodičov, žiakov i zamestnancov o tom, ako 

bude návrat do školy prebiehať 

2. V poslednom týždni dištančného vzdelávania nezadávať 

nové úlohy 

3. Stanoviť si hlavné  pravidlá adaptačného obdobia 

4. Príprava rozvrhu na adaptačné obdobie 

 



Základná škola Malá Ida, Školská 10 

3 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom adaptačného obdobia je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky pre postupný návrat k 

bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť bezpečné 

prostredie. 

 

► Záväzné pravidlá adaptačného obdobia 

 
► Prvý týždeň podporiť socializáciu a hodiny s triednym učiteľom. 

► Prvý týždeň realizovať bez skúšania, hodnotenie žiakov len slovne.  

► Prvé dva týždne nepísať testy, písomky a pod. a podporiť tak postupný návrat do obvyklého 

režimu. 

► Adaptačným procesom musí prejsť každá trieda po návrate do školy, a to v dĺžke dvoch týždňov. Aj 

po tomto adaptačnom období budú  adaptačné prvky realizované až do ukončenia školského roka. 

 

► Zápis do triednej knihy 

Počas adaptačného obdobia sa do triednej knihy okrem učiva uvádzajú aj činnosti, ktoré reálne 

učitelia so žiakmi uskutočňujú. Napríklad:  

► aktivity zamerané na rozvoj komunikácie a riešenie konfliktov, 

► aktivity zamerané na prevenciu problémového správania,  

► aktivity zamerané na rozvoj pozitívnej klímy v triede,  

► aktivity zamerané na rozvoj empatie a tolerancie, 

► aktivity zamerané proti šikane. 

PO NÁVRATE 

v adaptačnom období 

- upraviť školský rozvrh, 

- zaradiť v rámci triednických hodín  aktivity na 

posilňovanie vzťahov, komunikácie a spolupráce, 

- časť aktivít realizovať vonku, 

- spolupracovať so školskou psychologičkou 

a špeciálnou pedagogičkou, 

- triedni učitelia a asistenti učiteľa trávia čo najviac 

času vo svojej triede... 
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► Varovné signály 

V rámci adaptačného procesu sa triedni učitelia i jednotliví vyučujúci zamerajú na možné varovné 

signály naznačujúce, že je potrebné venovať žiakovi zvýšenú pozornosť: 

► nezapája sa do činností v triede ► je nepozorný, nesústredený ► má špecifické prejavy v 

správaní: mĺkvosť, verbálna či fyzická agresivita, výbušnosť, vzdor, často prejavuje smútok, ľútosť, 

obavy, pôsobí uzatvorene, odmieta komunikovať ► neadekvátne reaguje na bežné podnety (napr. 

plačom, výbuchmi zlosti) ► nemá záujem o sociálne interakcie so spolužiakmi ani s učiteľmi ► 

zvýšené fyzické ťažkosti (napr. bolesti brucha, hlavy, zvracania, nechutenstvo...).  

 

Pri identifikácii vyšších signálov upovedomia o tom rodičov a členky školského inkluzívneho tímu 

(špeciálnu pedagogičku  a  školskú psychologičku) a vzájomnou spoluprácou sa snažia žiakovi pomôcť.  

 

► Triedni učitelia vhodnou formou požiadajú rodičov, aby ich informovali, pokiaľ žiak či rodina v 

uplynulom období prežili traumatizujúcu udalosť, stratu blízkej osoby atď., aby bolo možné  spoločne 

zaujať citlivý prístup k žiakovi a premyslieť si postup adaptácie s ohľadom na jeho potreby. 

 

► Dočasný rozvrh hodín 

Pri postupnom návrate jednotlivých ročníkov je  vypracovaný  dočasný rozvrh pre adaptačné obdobie 

8. a 9. ročníkov a následne aj 5. -7. ročníkov. 

Kritéria, ktoré rozvrh zohľadňuje sú v súlade s metodickými pokynmi: 

► rozsah 4 – 5 hodín denne počas 1. a 2. adaptačného týždňa (teda 20 hodín týždenne + 1 hodina s 

triednym učiteľom), 

► žiaci v triede sú čo najviac s triednym učiteľom + triedni učitelia končiacich ročníkov sú čo najviac 

vo svojej triede, 

► žiaci majú denne aspoň 1 hodinu s triednym učiteľom, najlepšie na začiatku dňa počas prvého 

týždňa adaptačného obdobia, 

 ► v rámci možností sú podporené aj tie vyučovacie predmety, ktorým sa počas dištančného 

vzdelávania nevenovalo veľa pozornosti,  

► učiteľ, ak vyučuje dištančne v nižších ročníkoch a aj prezenčne vo vyšších ročníkoch, má priestor 

na oddych a prípravu zmeny spôsobu vyučovania, 

► počas adaptačného obdobia sa do triednej knihy okrem učiva uvádzajú aj činnosti, ktoré reálne 

učitelia so žiakmi uskutočňujú  

► ak to počasie dovoľuje, čo najviac sa  využíva exteriér v okolí školy,  

► obmedzené sú  športové aktivity, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu nákazy (kontaktné športy). 
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► Zamestnanci školy v adaptačnom období 

 

► reflektujú skúsenosti z dištančného vzdelávania, 

► sú nápomocní pri  nastavení postupov adaptačného obdobia a ich pravidiel (obsah triednických 

aktivít, dokedy sa nebude hodnotiť výkon žiaka, dokedy sa nebudú overovať vedomosti žiakov ústne 

ani písomne a iné), 

► členky inkluzívneho tímu v spolupráci s triednymi učiteľmi zozbierajú aktivity vedúce 

k posilňovaniu vzťahov, komunikácie a spolupráce a aktivity  súvisiace s podporou   duševného  

zdravia, ktoré budú realizovať v rámci triednych aktivít; zhrnú ich do materiálu, ktorý bude slúžiť 

všetkým vyučujúcim ako podporný materiál, 

► každý pg. zamestnanec sa  s daným spoločným postupom oboznámi  a rešpektuje ho, 

► v prípade potreby  sú aj zamestnancom k dispozícii členky inkluzívneho tímu, ktoré môžu poradiť v 

oblasti duševného zdravia a poskytnúť psychologickú podporu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
► Zamerať pozornosť na vzdelávací obsah, ktorý potrebuje žiak vysvetliť alebo precvičiť,  

► budovať na tom, čo žiak dokáže, rozvíjať to, čo ovláda, podporovať žiaka pochvalou, 

povzbudením,  

► nezabúdať na dopomoc prvého kroku povzbudením neistých a minimalizáciou prvotného stresu, 

► bohato využívať vizualizáciu (prehľadná prezentácia s obrázkami, piktogramy, infografika...), ktorá 

je žiakom zrozumiteľná a odstraňuje stres z nečakaného, 

► pre žiakov, ktorý vo výraznej miere nedosahujú očakávané výsledky, a je tak ohrozený ich 

ďalší vzdelávací pokrok, využiť podporu školského špeciálneho pedagóga, asistenta učiteľa 

a školskej psychologičky,  

► venovať zvýšenú pozornosť a podporu žiakom:  

Po adaptačnom období 

- vrátiť sa ku klasickému rozvrhu zo začiatku školského roka, 

- dať žiakom priestor na postupný nábeh do klasického 

režimu, 

- využívať skupinovú prácu, vzájomné učenie, vhodné digitálne 

nástroje (zábavné kvízy, hry...), učebné pomôcky, 

- udržiavať dobrú komunikáciu s rodičmi. 
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o so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  

o ktorí neboli v kontakte so školou,  

o ktorí vykazujú varovné signály naznačujúce ohrozenie dieťaťa; 

 ► pracovať s vybranými skupinami detí v rámci projektu „Spolu múdrejší“ zameraného na 

„doučovanie“ žiakov, ktorým hrozí školská neúspešnosť  (opakovanie ročníka). 

 

 

 

 

 

 

 
► Pedagogický zbor dôsledne zváži potrebu podkladov na hodnotenie, najmä počet známok, 

rozsah písomiek a testov a ich množstvo.  

► V čase adaptačného obdobia minimálne počas prvého týždňa sa žiaci  neklasifikujú.                  

► Zamerať sa na identifikáciu toho, čo žiaci vedia a nadviazať na to; nezisťovať  formou testov a 

písomiek, čo nevedia; oceniť ich individuálne úspechy a pokroky, motivovať  ich k ďalšej práci na 

sebe.  

► Hodnotenie v tomto školskom roku využívať ako prostriedok podpory vzdelávania žiakov, 

podnet k ich zlepšovaniu a ďalšiemu učeniu sa. 

► Posilniť  tie nástroje hodnotenia, ktoré majú formatívny charakter. Pre žiaka to bude užitočná 

informácia k sledovaniu vlastného pokroku a komplexného rozvoja jeho osobnosti.                                

► Využiť  tento školský rok ako príležitosť na sebahodnotenie žiakov. Podporiť  ich v schopnosti 

hodnotenia rozvoja ich vedomostí a zručností. Nechať, aby sa v rámci triedy navzájom hodnotili, 

nie však známkovali.  

► Pri každom hodnotení žiakov treba zásadným spôsobom zohľadniť špecifickú situáciu počas 

školského roka.  

 
 

 

 

 

 

 

Hodnotenie  

- školský rok bol netradičný, preto aj hodnotenie 

žiakov sa má prispôsobiť tejto okolnosti 


