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ZÁPISNICA Č. 4  

ZO ZASADNUTIA KRÍZ. ŠTÁBU K RIEŠENIU SITUÁCIE KU DŇU 08.04.2020 

 

Aktuálne informácie 

Na stránke školy pribudla sekcia: Zavretá škola, kde sa budú zverejňovať všetky 

aktuálne informácie : MŠVVaŠ SR, Krízového riadenia školy, materiály k online vzdelávaniu 

– ZŠ, MŠ, ŠKD, ktoré nám všetkým pomôžu v tomto období - COVID-19. 

 

Od 14.04.2020 sa na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky a na základe rozhodnutia zriaďovateľa – Obec Koškovce povoľuje prevádzka 

za účelom prípravy a výdaja stravy pre seniorov v zariadení školského stravovania 

pri Základnej škole s materskou školou, Koškovce 134, 067 12 Koškovce. 

 

Vzdelávanie 

 

S účinnosťou od 6. apríla 2020 hodnotíme žiakov na základe usmernenia ministra 

školstva.  

 

 

Hodnotenie  

 

Princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách: 

 

 spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych 

podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, 

 sústredíme pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 

 akceptujeme jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 

Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania nebude nerealizovať formou 

klasifikácie.  

Počas prerušeného vyučovania nebudeme hodnotiť žiakov na základe testov 

a písomných skúšok. 

V čase mimoriadnej situácie rušíme povinnosť realizovať predpísané kontrolné 

písomné práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu. 
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Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získavajú učitelia 

v čase prerušeného vyučovania:  

 z portfólií žiackych prác,  

 rozhovormi so žiakmi,  

 konzultáciou s rodičmi.  

Podkladmi budú:  

 projekty, 

 riešenia komplexných úloh,  

 samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy 

s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka. 

 

Pedagogická rada 

Pedagogická rada, ktorá spravidla rokuje do 15. apríla, sa počas prerušeného 

vyučovania nekoná. 

O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase 

mimoriadnej situácie riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky - per 

rollam (formou obežníka).   

Riaditeľ školy následne oznámi pedagógom do 17.04.2020 neklasifikovanie tých 

predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného 

vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.  

O tejto skutočnosti oboznámi riaditeľ školy aj žiakov a ich zákonných zástupcov 

do 20.4.2020. 

 

Zápis do 1.ročníka 

Zápis do 1.ročníka sa uskutoční na základe - Usmernenia k zápisu detí na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania – 

MŠVVaŠ SR. 

Informácie sú zverejnené na webovej stránke školy v sekcii: Zavretá škola – Správy 

rodičom. 
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A na záver .... 

 

Učíme sa každým dňom... Pomaly si zvykáme na nový rozvrh, ale i na nové typy úloh... 

Ďakujeme deťom i žiakom za ich aktivitu a chuť učiť sa. Ďakujeme aj všetkým rodičom, ktorí 

nás povzbudzujú. Ďakujeme za spoluprácu. Buďte hlavne zdraví. 

 

Oboznámenie 

Starosta obce – oboznámený,  krízový štáb ho bude pravidelne informovať. 

 

Krízové riadenie školy 

 

RNDr. František Bočkay, riaditeľ školy  

PaedDr. Jana Partiková, zástupkyňa riaditeľa školy 

Mgr. Jana Gavalčinová,  zástupca zamestnancov, predsedníčka ZO OZ, výchovná poradkyňa 

 

 

Zapísal: RNDr. František Bočkay                                                dňa 09.04.2020 


