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Otázka 1: Ako budú vytvorené zmiešané skupiny po návrate detí do školy? 

Najviac otázok sme dostali k tejto téme. V prvom rade chceme povedať, že rozhodnutie ministerstva 

školstva o obnovení prevádzky škôl a následné usmernenia, ako aj rôzna situácia rodín 

a pedagogických zamestnancov nevytvárajú priestor pre naštartovanie školy v bežnom režime 

školského vyučovania, v akom sme ho opustili v marci. Nehovoriac o špecifikách, ktoré aj za bežných 

okolností komplikujú júnový život v škole, akými sú napríklad horúce počasie alebo potreba ukončenia 

školského roku z pohľadu hodnotenia detí. Rozhodnutie ministerstva školstva o obnovení prevádzky 

v prezenčnom režime je viac o vytvorení priestoru, kde môžu rodičia zanechať svoje deti a vrátiť sa do 

práce, ako o obnovení riadneho vyučovania a vyplýva z neho veľa limitujúcich faktorov, ktoré musíme 

dodržať. My sa aj v rámci týchto limitujúcich faktorov budeme snažiť, aby pre deti bol čas strávený 

v škole čo najužitočnejší, ale naozaj sa nám nedá obnoviť školu v bežnom režime. 

Rozumieme, že vytvorenie skupín nie je najlepšie riešenie ale vzhľadom na situáciu nám príde ako 

jediné reálne. Obmedzenie hlavného hygienika hovorí, že v skupine musí byť maximálne 20 detí a tieto 

sa nemôžu miešať, v našich triedach máme 25 a 26 detí a niektorí rodičia nám deklarovali, že dieťa 

nedajú do školy a očakávajú pokračovanie online vzdelávania. To nás stavia pred rébus ako rozdeliť 

deti tak, aby sme personálne zvládli zabezpečiť primerané množstvo skupín, online vzdelávanie a 

situácia bola obdobná pre všetky deti. Nerozumieme, prečo hlavný hygienik rozhodol ako rozhodol, ale 

jeho nariadenie musíme rešpektovať rovnako ako musíme rešpektovať rodiny, ktoré sa rozhodnú dieťa 

do školy prvý týždeň nedať. 

Dopredu upozorňujeme, že vzhľadom na snahu urobiť tento čas v škole čo najužitočnejší, viacero 

limitujúcich opatrení interpretujeme veľmi slobodne. Preto, ak ste ako rodina nastavení opatrne, tak 

vám odporúčame nedávať dieťa do školy, lebo s niektorými našimi rozhodnutiami môžete polemizovať 

(napríklad, že v skupine detí sa bude striedať viacero učiteľov, ktorí budú pracovať s deťmi aj iných 

skupinách). Reštriktívny výklad opatrení by bol, že každej skupine bude pridelený jeden pedagogický 

zamestnanec bez ohľadu na jeho vzťah s deťmi alebo kvalifikáciu a žiadny iný sa do kontaktu s deťmi 

nedostane, ale to by znamenalo, že v niektorých skupinách by nebolo vyučovanie anglického jazyka 

alebo opakovanie slovenského jazyka a matematiky a nemali by sme kapacitu ani na online vzdelávanie 

pre deti, ktoré do školy neprídu. 

Z tohto pramení aj naše rozhodnutie o vytvorení zmiešaných skupín. Budeme sa snažiť, aby zmiešané 

skupiny vznikli v rámci fakúlt – teda napríklad skupina chlapci z 1.A a chlapci z 2.A, kde sa deti poznajú 

cez fakultné aktivity na chodbe. Budeme sa určite snažiť o rešpektovanie vzťahov medzi deťmi ako ich 

poznajú triedne pani učiteľky. Všetko závisí od konkrétneho zoznamu detí prihlásených na návrat do 

školy. Najhorší možný variant je, že v jednej skupine budú deti z troch rôznych tried ale tiež to nebude 

tak, že by dieťa nemalo v skupine kamaráta alebo kamarátku z rovnakej triedy. Za tohto stavu 

nedokážeme vytvoriť skupiny len z jednej triedy, nehovoriac o tom, že jedna pani učiteľka z prvého 



ročníka a jedna z druhého ročníka zostane prvý týždeň dedikovaná pre online vzdelávanie a v škole 

bude len v obmedzenej kapacite. 

Ako bude vyzerať zloženie skupín v ďalších týždňoch sa rozhodneme na základe toho, ako sa upravia 

usmernenia ministerstva a hlavného hygienika, ako bude vyzerať záujem zo strany rodičov, ako sa 

rozbehnú tieto zmiešané skupiny, ako bude vyzerať záujem o online vzdelávanie atď. V súčasnosti 

o tom premýšľame tak, že v druhom a treťom týždni už doma zostane len veľmi málo detí a tým 

ponúkneme hlavne online vyučovanie anglického jazyka nakoľko kolegyňa Nikki zostala “zaseknutá” 

u svojej juhoafrickej rodiny, ktorú plánovane v marci navštívila a vzhľadom na reštrikcie pri cestovaní 

jej návrat na Slovensko už v júni nepredpokladáme. To jej ale nebráni vyučovať online. My tiež už 

budeme poznať naše kapacity, kto z tímu príde do školy (tiež musíme rešpektovať obmedzenia kolegov 

so zdravotnými komplikáciami alebo ktorí žijú v spoločnej domácnosti s takýmito rodinnými 

príslušníkmi) a v prvom týždni sa už zohráme v nových podmienkach a to nám pomôže naplánovať si 

druhý a tretí týždeň. 

Otázka 2: Je možné navštevovať školu len v niektorých dňoch alebo týždňoch? 

Určite to možné je, my nemáme právo vám brániť v rozhodnutí nedať dieťa do školy. Zároveň ale 

chceme požiadať o pochopenie, že naša online podpora bude v ďalších týždňoch limitovaná, nakoľko 

sa chceme sústrediť na čo najkvalitnejší čas detí, ktoré budú v škole. Na každý ďalší týždeň sa bude 

záväzne prihlasovať samostatne. Deti, ktoré nebudú v škole nebude potrebné ospravedlniť ako 

v normálnom režime napríklad potvrdením od lekára, je to Vaše rozhodnutie, ktoré budeme 

rešpektovať. Len by bolo dobré, keby pedagogický zamestnanec, ktorý spravuje skupinu vášho dieťaťa 

mal od Vás VČAS informáciu. Dieťa, ktoré nebolo záväzne prihlásené na daný týždeň do školy 

neprijmeme. 

Otázka 3: Sú časy na vyzdvihnutie dieťaťa zo školy záväzné? 

Áno, sú záväzné a chceme požiadať, aby ste to rešpektovali. Vzhľadom na predpokladaný charakter 

aktivít chceme, aby deti neopúšťali svoju skupinu uprostred aktivity. Tiež je možné, že pre niektoré 

aktivity sa pôjde napríklad na vychádzku mimo areál školy a to sa veľmi ťažko realizuje, ak nie je presne 

zadefinovaný čas na vyzdvihnutie dieťaťa. No a v neposlednom rade musíme dodržať usmernenia 

v oblasti hygieny, vstup do budovy školy bude pre rodičov na toto obdobie zakázaný a teda bežné 

vyzdvihnutie si dieťaťa v škole nebude možné. Formu vyzdvihovania upresníme. 

Časy vyzdvihnutia dieťaťa sú: 

• 13:00 – 13:30 

• 15:30 – 16:00 

Otázka 4: Ako to bude pre žiakov 3. a 4. ročníka? 

Ako sme avizovali v našej ponuke, u žiakov 3. a 4. ročníka predpokladáme v prvom júnovom týždni 

zachovanie doterajšieho modelu online vzdelávania. Chceme pomôcť rodičom, ktorí už tento týždeň 

nemôžu zostať doma (usmernenie Ministerstva školstva hovorí, že ide o deti zdravotníckych 

pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo 

príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a preto je 

možnosť prihlásiť dieťa do školy na tento týždeň. Podľa počtu detí tu vzniknú zmiešané skupiny z detí 

3. a 4. ročníka pričom deti v týchto skupinách sa budú zúčastňovať v čase online hodín vzdelávania 

pomocou školských notebookov a tabletov alebo prinesených z domu. Deti dostanú obed v školskej 



jedálni a skupina bude spravovaná prideleným pedagogickým zamestnancom, ktorý bude 

zabezpečovať pre deti hlavne sociálne, športové alebo kreatívne aktivity. 




