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Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (12.3 - 30.6.2020) je sumárom správ 

predmetových komisií a záverom z dotazníka, ktorý bol ako anketa sprístupnený žiakom a vyučujúcim 

prostredníctvom Edupege.  

Je prílohou  Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2019/2020 podľa vyhlášky 9/2006. 

V čase prerušeného vyučovania sa Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi riadilo 

usmerneniami zverejňovanými na stránke MŠVVaŠ www.minedu.sk a ÚVZ SR. 

1. Organizácia vzdelávacích aktivít 

1.1 Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa vzdelávanie realizovalo dištančnou formou. Jej 

podobu sme si zvolili podľa podmienok našich žiakov a pedagogických zamestnancov - využívali sme online 

platformy (zadávanie úloh a cvičení prostredníctvom Edupage, online hodiny prostredníctvom  ZOOM), 

telefonickú komunikáciu alebo emailovú komunikáciu.  

1.2 Úlohy a aktivity sa posielali žiakom každý deň v čase vyučovania podľa rozvrhu hodín od 8:00 do 13:45 

hod.  

1.3 Zo začiatku boli úlohy zadávané prostredníctvom emailov, cez Edupage alebo messenger, čo však bolo 

neprehľadné nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Preto sa po dohode v pedagogickej rade prešlo na jednotný 

systém zadávania úloh prostredníctvom Edupage. Výhodou tejto online platformy je prepojenie s elektronickou 

žiackou knižkou, v ktorej sa zároveň zaznamenávala vzájomná spätná väzba medzi vyučujúcimi a žiakmi.  

 

1.4 Realizácia online vyučovania prostredníctvom ZOOM prebiehala pre učiteľov na báze dobrovoľnosti, účasť 

žiakov na týchto hodinách bola povinná.  

 

2. Práca s učivom 

Obsah preberaného učiva vychádzal z tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Počas tohto obdobia boli 

žiaci vedení k väčšej samostatnosti a samoštúdiu, k práci s textom, čo sa stretlo hlavne v začiatkoch vyučovania 

aj s kritickými postojmi zo strany niektorých žiakov, ktorí sa sťažovali na neprimerané množstvo zadávaného 

učiva.  Postupne sa však situácia stabilizovala. Vzhľadom na zložitosť situácie tematické výchovno-vzdelávacie 

plány z viacerých predmetov neboli splnené, čo je uvedené aj v hodnotiacich správach PK prírodovedných 

predmetov a PK spoločenskovedných predmetov, ktoré sú ako prílohy súčasťou tejto správy. Po vzájomnej 

dohode vyučujúcich na poslednom zasadnutí predmetových komisií v školskom roku 2019/2020 budú tematické 

výchovno-vzdelávacie plány v školskom roku 2020/2021 upravené tak, aby sa podstatná časť z neprebratého 

učiva doplnila do ich obsahu na začiatku školského roka po opakovaní učiva preberaného počas dištančnej 

formy vzdelávania. 

 

3. Vyhodnocovanie vzdelávania a spôsob hodnotenia 

3.1 Hodnotenie žiakov sa realizovalo v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov stredných škôl v čase 

mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Na základe 

tohto usmernenia riaditeľka školy vypracovala Usmernenie na hodnotenie žiakov Cirkevného gymnázia Štefana 

Mišíka v Spišskej Novej Vsi v čase mimoriadnej situácie, ktoré bolo prerokované a schválené na online 

zasadnutí pedagogickej rady dňa 17.4.2020 a ako príloha je súčasťou tejto správy.  

3.2 Slovné hodnotenie absolvoval/neabsolvoval bolo zavedené len v predmete telesná a športová výchova. 

Ostatné predmety boli priebežne aj koncoročne hodnotené známkou.  

3.2 Riaditeľka školy zabezpečila základnú evidenciu a uchovanie informácií o organizácii a realizácii 

dištančného vzdelávania, aby sa na ich základe dali vykonať opatrenia v prípade  pokračovanie dištančného 

vzdelávania v nasledujúcom školskom roku.  

http://www.minedu.sk/


 
 
4. Prijímacie skúšky  

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, 

organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom 

roku 2019/2020 sa prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a 

prijímacie konanie do učebných odborov konalo od 19. mája 2020 do 30. júna 2020. 

Na základe tohto rozhodnutia boli upravené kritéria na prijímacie konanie nasledovne: 

1.) zohľadňovali sa študijné výsledky z koncoročnej klasifikácie 8.ročníka a z polročnej klasifikácie 9.ročníka 

z: 

- povinných predmetov - MAT, SJL 

- profilových predmetov - ANJ 

- doplnkových predmetov - FYZ, GEG, DEJ, BIO, CHE 

2.) ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 - výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia 

sa započíta 5 bodov za každý školský rok 

3.) účasť a umiestnenie na súťažiach 

Po spracovaní prihlášok a pridelení bodov podľa týchto kritérii bolo vytvorené poradie 20 úspešných 

uchádzačov, z ktorých záväznú prihlášku o nástupe do školy potvrdili zákonní zástupcovia 6 žiakov. 

Neúspešní uchádzači mohli podať odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí a vzhľadom na to, že po prvom kole 

prijímacieho konania nebol naplnený schválený počet miest v prvom ročníku 20, na základe odvolaní bolo po 

druhom mole prijatých 13 žiakov a z nich potvrdilo nástup 7 žiakov. 

5. Maturitné skúšky 

Rozhodnutím ministra školstva SR č: 2020/9826:7-A2200 o termínoch a organizácii internej časti maturitnej 

skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 boli určené  termíny a organizácia internej časti 

maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne: 

1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končilo 7. mája 2020.  

2. V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách 

umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti 

a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonávala administratívne takto: 

 hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa vypočítalo ako aritmetický priemer známok 

z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov.(semináre z jednotlivých predmetov, 

konverzácia v anglickom jazyku). Do aritmetického priemeru známok sa započítavali  koncoročné 

známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov 

 aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky skontrolovali dvaja 

skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schválil ho predseda školskej maturitnej komisie 

do 11. mája 2020  

 výsledné známky škola sprístupnila plnoletým žiakom do 12. mája 2020 

 do 15. mája 2020 žiaci mohli vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s vypočítanou známkou 

 keďže všetci maturanti vyjadrili súhlas so známkou, bolo im vystavené a 28.05.2020.odovzdané 

maturitné vysvedčenie. 

 

6.  Silné a slabé stránky  

Medzi silné stránky počas mimoriadnej situácie patrilo to, že sa pedagogickí zamestnanci rýchlo prispôsobili 

novej situácii a vždy na ňu aj jej zmeny pomerne rýchlo reagovali. Samotné obdobie prerušeného školského 

vyučovania a jeho prenos na dištančnú platformu bolo najväčším a najefektívnejším vzdelávacím podujatím pre 

učiteľov, v ktorom rozvinuli svoje profesijné schopnosti pre uplatňovanie iných foriem vzdelávania, najmä 



 
 
vyučovanie v online prostredí alebo diferencované formy dištančného vzdelávania. Aj v týchto neľahkých 

podmienkach si boli učitelia navzájom oporou. Mnohí museli vyjsť z komfortných zón a učiť sa novým 

zručnostiam, napríklad digitálnym. Pozitívne bolo aj to, že sa učitelia zúčastňovali webinárov, ktoré im boli 

nápomocné v realizovaní online výučby, získavaní zručností potrebných pre výkon práce v zmenených 

podmienkach. V bežnom režime by sa naštartovanie takéhoto druhu vzdelávania realizovalo v podstatne dlhšom 

časovom rozmedzí. Žiaci sa taktiež dostatočne rýchlo adaptovali na nové podmienky a hoci nie všetci, väčšina 

z nich ukázala,  že vedia byť v konečnom dôsledku zodpovední a samostatní pri učení.  

Medzi slabé stránky možno zaradiť nedostatočné technické vybavenie školy a tým neschopnosť zapožičať 

učiteľom a žiakom potrebnú techniku do domáceho prostredia ako aj nerovnomernosť pokrytia niektorých 

oblastí internetovým signálom V prvých týždňoch tiež niektorí žiaci vnímali prerušenie vyučovania ako obdobie 

prázdnin, vyhľadávali si brigády a škole chýbal účinný mechanizmus na riešenie týchto situácií. Čiastočným 

opatrením bolo zasielanie správ rodičom, resp. zákonným zástupcom o upozornení na nečinnosť žiaka počas 

prerušeného vyučovania. V ojedinelých prípadoch prerušenie vyučovania a jeho presun do domáceho prostredia 

nepochopili ani rodičia a v čase, keď sa mali žiaci učiť ich zamestnávali domácimi prácami. V posledných 

týždňoch žiaci strácali motiváciu k učeniu a chýbal im priamy sociálny kontakt so spolužiakmi a učiteľmi.  

Online vzdelávanie bolo aj u učiteľov niečo nové a spočiatku veľmi náročné. Uvedomili si, že je omnoho 

náročnejšie pripraviť online hodinu ako klasickú hodinu. Zo dňa na deň sa úplne zmenilo to, čo sa učili, na čo 

boli pedagógovia pripravovaní. Spôsob pedagogickej práce sa od základu zmenil. Aj preto sa niektorí z nich až 

do konca prerušenia vyučovania neodhodlali spôsob výučby prostredníctvom online vyučovania realizovať. 

Fungovali len prostredníctvom Edupage alebo emailovej komunikácia 

 

7. Návrhy opatrení  

V školskom roku 2020/2021 si ako súčasť plánu práce vypracujeme plán dištančného vzdelávania, v ktorom 

upresníme podmienky pre učiteľov, žiakov a ich zákonných zástupcov. V spolupráci s externou  firmou, ktorá 

zabezpečuje škole správu siete a IKT techniky aktualizujeme software v učiteľských notebookoch a notebooky, 

ktoré boli pôvodne v počítačovej učebni budú pripravené na požičanie pre žiakov. 

8. Zamestnanci školy  

Počas dištančného vzdelávania všetci pedagogickí zamestnanci pracovali formou  home office.  

Nepedagogickí zamestnanci školy boli v obmedzenom režime a podľa požiadaviek prítomní na pracovisku 

(maľovanie priestorov školy, upratovanie po maľovaní, dezinfekcia priestorov, údržbárske práce,  príprava 

priestorov školy na nástup žiakov od 22.06.2020). Ak nebolo možné zo strany zamestnávateľa zadať prácu na 

pracovisku a zároveň nebolo možné vykonávať práce z domu podľa § 250b ods. 2 Zákonníka práce, išlo  o 

prekážku v práci na strane zamestnávateľa a zamestnancovi, v tomto prípade upratovačke školy prináležala 

podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce mzda vo výške 80% funkčného platu. 

Vedenie školy začalo realizovať so zamestnancami online porady a počas nich sa hodnotila ich činnosť a  

postupy, či už zo strany vedenia, alebo medzi samotnými pedagogickými zamestnancami v rámci predmetových 

komisií. Zároveň si pedagógovia vypracovávali mesačné výkazy práce, do ktorých zaznamenávali obsah 

činnosti počas home office. Tieto výkazy boli porovnateľné so zadávaním úloh prostredníctvom Edupage.  

Záver 

Táto správa obsahuje opis zmien, ktoré nastali v dôsledku mimoriadnej situácie, vrátane informácií o organizácii 

vzdelávania, jeho obsahu a spôsobe hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetoch a bude doložená ako príloha 

ku Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/2020.  

 

Vypracovala: Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy 

V Spišskej Novej Vsi, 14.09 2020  



 
 

Prílohy 

1. Hodnotiaca správa PK prírodovedných predmetov za školský rok 2019/2020 

2. Hodnotiaca správa PK spoločenskovedných predmetov za školský rok 2019/2020 

2. Usmernenie na hodnotenie žiakov Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi v čase 

mimoriadnej situácie 

3. Dotazník pre žiakov s vyhodnotením 

4. Dotazník pre učiteľov s vyhodnotením 

5.  Oznamy a pokyny riaditeľky školy v čase prerušenia vyučovania 

 


