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ZO NKOS pri ZŠ s MŠ R. Dilonga, TRSTENÁ



▪ 13. marec 2020 – začiatok  pandémie

▪ piatok – žiaci RV,  pondelok zatvorenie ZŠ.

▪ Marec- máj 2020 

▪ školy boli počas troch mesiacov zatvorené, aby sa šírenie nákazy minimalizovalo. 
Žiaci, učitelia, aj rodičia prešli na dištančnú výučbu. 

▪ Jún 2020 

▪ skončil sa núdzový stav .

▪ október 2020 

▪ prišla tzv. 2. vlna pandémie. Opäť sa zatvorili školy. 

▪ Občas sa školy otvorili pre 1. stupeň ZŠ a MŠ (lokálne - podľa Covid semaforu a 
pod.) 

▪ Máj 2021 

▪ otvorenie škôl.

▪ Čaká nás začiatok školského roka 2021/2022

▪ a s ním aj pokus vrátiť sa do normálu, resp. do novej normality /p. Lidmila☺



▪ Protipandemické opatrenia: 
▪ Ranný filter (meranie teploty, rozostupy, kontrola rúšok, meniace sa 

prehlásenia rodičov, učiteľov o bezinfekčnosti prostredia)

▪ R-O-R (Rúško-Odstup-Ruky), Covid-automat a i.

▪ Testovanie, neskôr očkovanie učiteľov a zamestnancov ZŠ

▪ Zvýšená administrácia (hlásenia pre SP, štúdium nových opatrení MŠVVaŠ a 
ÚVZ, neustále meniace sa podmienky edukácie žiakov...)

▪ Dištančné vzdelávanie
▪ Začiatky komunikácie (všetko) : e-pošta, sociálne siete, telefóny, nosenie PL 

do schránok, Zoom, Teams, EduPage a i.

▪ Školenia pre učiteľov na rovnakú e-komunikáciu
(učiteľ-žiak, učiteľ-rodič). 

▪ Usmerňovanie rodičov pri práci s e-komunikáciou, 
napr. inštalácia a práca s mobilnou aplikáciou EduPage.  

▪ Rodičia:
▪ Stále platí zákaz vstupu do školy rodičom (aj prváčikom!)

▪ Zápis žiakov do 1. ročníka (ako? kde? čo? ...)





▪ Protipandemické opatrenia: 

▪ R-O-R (Rúško-Odstup-Ruky), Covid-automat ap.,
lebo chceme chodiť do školy... Dokonca aj žiaci ☺.

▪ Dištančné vzdelávanie 

▪ jednoduchá už zjednotená komunikácia EduPage, Teams.

▪ Rodičia:

▪ Zápis žiakov do 1. ročníka on-line

▪ Všetky informácie  sú na webovej stránke školy: 
prihlášky, letáky, videoprezentácie a pod.)

▪ RZ on-line

▪ Komunikácia cez EduPage (školský portál)





▪ Prvá reakcia – pomoc zdravotníkom

▪ Šili sme v ZŠ rúška pre RZP pri NsP  Trstená



▪ Vytvorili sa nové učebne
▪ Jazykové učebne 

▪ Špeciálne učebne 

▪ Šk. knižnica

▪ Opravili sa WC žiakom...

▪ Videovizitka: 
https://www.youtube.com/watch?v=q7EuwzyIGHE&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=q7EuwzyIGHE&t=1s


▪ Učitelia, rodičia i žiaci boli hodení do neznámych vôd 
e-komunikácie.

▪ Naučiť sa plávať nebolo jednoduché.

▪ Zistili sme, že skúsenosti z pandemického obdobia 
môžeme využiť aj v budúcnosti.

▪ Napr. teraz nie je problém, 
ak je žiak so zlomenou 
nohou doma – jednoducho 
sa pripojí online 
ku triede 
v škole.



▪ Výhoda – školiaci učiteľ pôsobí v našej škole: Mgr. Peter PALLO.

▪ Bol medzi prvými, ktorý zaviedol do ZŠ notebook pre každého žiaka. 

▪ Prakticky učil online – choré deti sa pripájali z domu na vyučovanie.

▪ Je učiteľom roka 2019.

▪ Boli sme teda ihneď všetci zaškolení na online výučbu.

▪ Už v septembri nám na dištančné vzdelávanie nastúpili PRVÁCI.

▪ Rýchla adaptácia v komunikácii so žiakmi aj rodičmi.

▪ Rodič sa stal učiteľovou predĺženou rukou a naopak.
Teda spolupráca rodiny a školy sa posunula pozitívnym smerom. 
Rodič a učiteľ nie sú v opozícii ale v kooperácii.



Učíme pre život / moderne



▪ Hviezdoslavov Kubín 

▪ Pytagoriáda (online)



▪ Prednášky online, 
napr. Talencentrum, 
Duálne vzdelávanie na SŠ



▪ Aj učiteľ môže byť online, keď sú a žiaci v škole...



▪ Sväté omše, adorácie
(duchovný rozvoj žiakov)



▪ Pôst so svätými (online)



▪ Biologická olympiáda 
(online)

▪ Technická olympiáda
(online)



▪ Veľkonočná pohľadnica (súťaž)



▪ Deň matiek /online pozdrav  
https://www.youtube.com/watch?v=IFRxnfTxSJM

https://www.youtube.com/watch?v=IFRxnfTxSJM


▪ Dištančné vzdelávanie v 3.A (Mgr. Pallo Peter)

▪ https://www.youtube.com/watch?v=TdHXg6Xthwg

https://www.youtube.com/watch?v=TdHXg6Xthwg



