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Plán adaptačného a poadaptačného obdobia ( ďalej len plán) súvisí s postupným návratom 

žiakov do školy a edukačným procesom v prezenčnej forme. Tento plán reaguje na 

dlhodobé zatvorenie škôl, ktoré si vyžadovalo zmenu vyučovacieho procesu. Zmenami 

vzorcov správania prešli nielen žiaci, ale aj učitelia. Jednou z najdôležitejších úloh je 

koncentrácia na podstatné veci v učive. Zameriava  sa na adaptáciu zmien, ktoré nastali pri 

návrate do školy ( zmena vyučovacieho procesu, opätovná socializácia v kolektíve triedy, 

učiteľov, zmenené nároky a postupy v zadávaní úloh a v učení a pod...).  

Škole a vyučujúcim zostane vďaka danému plánu priestor na zistenie a riešenie prípadných 

problémov. 

Cieľom adaptačného obdobia je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky pre 

postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové 

situácie a vytvoriť bezpečné prostredie.  

Cieľom tohto plánu je umožnenie opätovného štartu, znovuobjavovania väzieb so 

spolužiakmi i učiteľmi. Zážitkové aktivity by mali posilniť vnímanie sebahodnoty žiakov, 

obnoviť spoluprácu a spolupatričnosť, zlepšiť sebapoznanie žiaka, jeho sebahodnotu, 

povzbudenie  žiakov k spolupráci a opätovnej motivácii do učenia v prezenčnej forme. 

 

Východiskové materiály: 

 Manuál „Návrat do škôl“ s účinnosťou od 19. 4. 2021, 

 Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19. 4. 2021, 

 Metodické usmernenie k návratu škôl (19. 4. 2021) zo dňa 12. 4. 2021,  

 Metodické usmernenie k návratu škôl (19. 4. 2021) - aktualizované 13. 4. 2021, 

 Metodický materiál ŠPÚ k návratu do škôl k 19. 4. 2021 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-

2020-2021/metodicke_odporucanie_04-2021.pdf 

 Metodický materiál ŠPÚ s názvom „Ako podporiť návrat žiakov do škôl“ 

 Najčastejšie kladené otázky k obnoveniu prezenčnej výučby od 19. 4. 2021 

 Stanovisko k niektorým otázkam súvisiacim s obnovením školského vyučovania v 

školách a s obnovením prevádzky školských zariadení 

 Mapa covid školský automat – link. https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-

automat/ 

 

 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/metodicke_odporucanie_04-2021.pdf
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/metodicke_odporucanie_04-2021.pdf
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/metodicke_odporucanie_04-2021.pdf
https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/navrat-do-skol-2021/Ako%20podpori%C5%A5%20n%C3%A1vrat%20%C5%BEiakov%20do%20%C5%A1k%C3%B4l_%C5%A0P%C3%9A%20a%20V%C3%9ADPaP.pdf
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Webové sídla:  

www.minedu.sk  

www.statpedu.sk 

https://ucimenadialku.sk/ 

 

 

Plán sa môže meniť dodatkami na základe rozhodnutia ministra školstva, príslušného RÚVZ, 

rozhodnutia riaditeľky školy po súhlasnom stanovisku zriaďovateľa vo vzťahu k 

celoštátnemu/regionálnemu Covid automatu/epidemiologickej situácie na škole.  

Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy na základe opatrení príslušných orgánov z 

dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za 

mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole, to platí aj ak ide o obmedzenie 

prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. V takomto prípade škola 

zabezpečí pre žiakov dištančné vzdelávanie obvyklým/zaužívaným spôsobom vychádzajúc 

z Plánu dištančného vzdelávania 

Plán je zameraný hlavne na druhý stupeň základnej školy, pretože práve žiaci tohto stupňa 

mali prerušené prezenčné vyučovanie počas dlhého obdobia, ale dotýka sa tiež žiakov prvého 

stupňa školy, nakoľko žiaci v 1. – 4. ročníku a špeciálnej triede v roku 2021 dlhodobo 

nenavštevovali školu prezenčne, najmä z dôvodu obáv zo šírenia ochorenia Covid-19 zo 

strany zákonných zástupcov a obnovenia vyučovania pre žiakov zákonných zástupcov 

vyplývajúcich z jednotlivých rozhodnutí MŠVVaŠ SR. 

Pedagogickí zamestnanci školy boli informovaní  z východiskovými materiálmi a následne na 

pedagogickej rade 20.04.2021 boli oboznámení s Plánom adaptačného a poadaptačného 

obdobia. 

Hlavné zásady: 

 dodržiavanie všetkých pokynov a usmernení tak, aby sme zaistili bezpečný návrat 

žiakov do školy, ich  postupnú adaptáciu na výchovno-vzdelávací proces v prezenčnej 

forme 

 rešpektovanie všetkých hygienických opatrení, ktoré sú detailne uvedené na 

www.minedu.sk/covid-skolsky- semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-

zariadenia/ 

 v  rámci MZ a PK je nevyhnutné v prípade potreby pripraviť redukciu učiva/ jeho 

presunutie do  vyšších ročníkov podľa Dodatku č. 7 a č. 8 k ŠVP. 

http://www.minedu.sk/
https://ucimenadialku.sk/
http://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
http://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
http://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
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 komunikácia 

 poskytnutie všetkých dostupných informácií žiakom a ich zákonným zástupcom formou 

mailovej komunikácie od vedenia školy, triednych učiteľov a zverejnenia na webovej 

stránke školy 

 

Ďalšie zásady: 

 naplánovanie organizácie prevádzky školy, personálneho zabezpečenia a 

protiepidemiologických opatrení 

 požiadavka na rodičov, aby v prípade potreby školu informovali, pokiaľ žiak či rodina v 

uplynulom období prežili traumatizujúcu udalosť, napr. stratu blízkej osoby a pod., aby 

škola mohla napomôcť lepšej adaptácii žiaka priamo v školskom prostredí 

 triedni učitelia, ale aj ostatní vyučujúci sa ešte počas končiaceho dištančného 

vzdelávania (online) porozprávajú so žiakmi o ich nástupe na prezenčnú formu 

vyučovania, o postupoch v adaptačnom   období (min. 1-2 týždne po nástupe), o ďalších 

aktivitách a pod. 

 

Formy vzdelávania: 

V termíne od 12. do 16. apríla 2021: 

 1.stupeň ZŠ - prezenčná forma vzdelávania 

 2. stupeň ZŠ -  dištančná forma vzdelávania 

V termíne od 19. do 23. apríla 2021: 

 1.stupeň ZŠ - prezenčná forma vzdelávania 

 5.,6.,7. ročník ZŠ - dištančná forma vzdelávania 

 8., 9. ročník ZŠ - prezenčná forma vzdelávania 

V termíne od 26.4.2021 sa formy vzdelávania žiakov II.st. základných škôl určujú v 

závislosti od epidemiologickej situácie na regionálnej úrovni podľa COVID automatu, resp. 

v závislosti od rozhodnutia príslušného RÚVZ.. 

 

 

Adaptačné obdobie 

Pravidlá adaptačného obdobia: 

 prvý týždeň podporiť socializáciu a hodiny s triednym učiteľom 

 prvý týždeň realizovať bez skúšania, žiakov hodnotiť slovne 

 k obvyklému režimu smeruje žiak a učiteľ postupne 
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 adaptačným procesom prechádza každá trieda po návrate do školy v dĺžke min 2 

týždne, pričom  adaptačné prvky budú realizované až do ukončenia školského roka 

 rozhovory a aktivity vedúce k posilňovaniu vzájomných vzťahov, komunikácie, 

spolupráce atď.  

 počas prvého týždňa odporúčame triednym učiteľom stráviť so žiakmi čo najviac 

času ( aj nepovinné triednické hodiny a vychádzky s učiteľmi TSV). 

 zamerať sa prioritne na hlavné vzdelávacie oblasti, na základné učivo a na rozvoj 

kľúčových kompetencií, rozvoj komunikačných schopností, sociálnych zručností, 

postupne sa potom začať venovať aj výchovným predmetom (tzv. komplementárne 

vzdelávacie oblasti),  počas dištančného vzdelávania sa týmto predmetom 

nevenovalo veľa pozornosti, avšak sa využívali medzipredmetové vzťahy,  

 nové učivo alebo tematický celok preberať najskôr po týždni,  

 dbať na adaptáciu integrovaných, slaboprospievajúcich a problémových žiakov, 

intenzívnejšiu pozornosť si vyžadujú žiaci so ŠVVP. 

 pokiaľ je to možné, realizovať aktivity vo vonkajšom prostredí. 

 úlohy pridávať postupne, triedny učiteľ koordinuje ich početnosť a frekvenciu. 

 so žiakom, ktorý sa nezapájal do dištančného vzdelávania - orientovať sa na 

hľadanie riešenia správneho zapojenia do vyučovacieho procesu v prezenčnej 

forme, nájsť spoločne cestu k opätovnému postupnému návratu k systematickému 

plneniu úloh 

 počas adaptačného obdobia sa do triednej knihy budú zapisovať aj aktivity zamerané 

 na rozvoj komunikácie a riešenie konfliktov 

 na prevenciu problémového správania 

 na rozvoj pozitívnej klímy v triede a škole 

 na rozvoj empatie a tolerancie 

 proti šikane 

  

1. adaptačný týždeň: 

 upravený školský rozvrh (v prílohe) 

 zaradené aktivity vedúce k posilňovaniu vzťahov, komunikácie a spolupráce 

 čas venovaný témam súvisiacim s duševným zdravím 

 možnosť konzultácie a spolupráce s CPPPaP 

 realizácia čo najviac hodín a aktivít triedy ako kolektívu s triednym učiteľom (min 1 

hodina denne),  
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 poskytnutie dostatku času žiakom na obnovenie pracovných a študijných návykov a 

na postupnú záťaž, úlohy  sa budú pridávať postupne,  triedny  učiteľ koordinuje 

ich početnosť a frekvenciu 

 zvýšenú pozornosť venovať žiakom, ktorí sa s ťažkosťami zapájali do dištančného 

vzdelávania. 

 zamerať sa na „varovné signály“ naznačujúce, že žiakovi je potrebné venovať 

zvýšenú pozornosť: 

o nezapája sa do činnosti v triede, je nepozorný, nesústredený, má 

špecifické prejavy  správania, ako je mĺkvosť, agresivita, prejavuje 

smútok, obavy,.. 

o neadekvátne reaguje na bežné podnety (plač, výbuchy zlosti,...) 

o nemá záujem o sociálne interakcie so spolužiakmi a učiteľmi 

o fyzické sťažnosti (bolesti brucha, hlavy, zvracanie,...) 

Pri identifikácii   horeuvedených   signálov   je   potrebné   spolupracovať   s 

rodičmi, s odborníkmi a školským podporným tímom. 

 podporiť aj vyučovacie predmety, ktoré neboli ťažiskovými predmetmi 

dištančného  vzdelávania 

 naďalej platí obmedzenie športových aktivít v exteriéri, pri ktorých by mohlo 

dôjsť k šíreniu  nákazy (kontaktné športy) 

 

Poadaptačné obdobie: 

 prechod k „normálnemu“ rozvrhu 

 zameranie pozornosti na ten vzdelávací obsah, ktorý potrebujú žiaci 

„dovysvetliť“, príp. precvičiť 

 podpora žiakov pochvalou, povzbudením 

 venovanie zvýšenej pozornosti a podpory žiakom: 

 so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 ktorí boli v nízkom kontakte so školou počas dištančného vzdelávania 

 ktorí vykazujú varovné signály naznačujúce ohrozenie dieťaťa. 

 

Tipy na vhodné didaktické prístupy a metódy: 

 identifikácia a rozvíjanie toho, čo žiaci poznajú a dokážu a 

 skupinová práca s prvkami kooperácie 

 podpora vrstovníckeho učenia a peer to peer prístupu 
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 „dopomoc prvého“ kroku, povzbudenie a minimalizácia prvotného stresu 

 aktivity vo vonkajšom prostredí 

 využívanie vizualizácie (obrázky, piktogramy, prezentácie,...) 

 

Hodnotenie: 

Pri prezenčnom vzdelávaní je treba podporiť zodpovednosť žiakov za vlastné vzdelávanie, 

mnohí túto vlastnosť získali počas dištančnej výučby. Školský rok je netradičný, a preto aj 

hodnotenie žiakov sa musí prispôsobiť tejto okolnosti.  

Priebežné hodnotenie je motivačné, vyzdvihujúce hlavne pozitíva, akceptujúc rozvoj žiakov v 

rôznych oblastiach počas domáceho vzdelávania, zohľadňuje prístup žiaka k učeniu sa a k 

jednotlivým zadaniam, avšak upozorňujeme aj na chyby s cieľom ich možnej eliminácie v 

ďalšom vzdelávaní.  

Pomocou hodnotenia sa snažíme budovať sebavedomie žiaka, sebadôveru vo vlastné 

schopnosti. Je potrebné, aby si žiak uvedomil, že získané vedomosti, znalosti a vzdelanie sú 

potrebné predovšetkým pre jeho ďalšie uplatnenie v akýchkoľvek oblastiach života a v 

pracovnej sfére. Poznamenávame, že iba ten žiak môže byť úspešný v bežnom vzdelávaní i v 

online svete, ktorý sa vzdeláva v motivačnom prostredí s podporou rodiny.  

 

Ostatné oblasti: 

 Pedagogický zamestnanec dôsledne zváži potrebu podkladov na hodnotenie v rámci 

vyučovacieho predmetu, najmä počet známok, rozsah písomiek a testov. V období 

dištančného vzdelávania sa ich množstvo redukuje podľa potreby. Výchovné predmety 

sa neklasifikujú. 

 Počas adaptačného obdobia (najmenej 1 týždeň) žiakov neklasifikujeme. Zameriame 

sa na identifikáciu toho, čo žiaci vedia a nadviažte na to, čo nevedia. Oceňujte ich 

individuálne úspechy a pokroky, motivujte ich k ďalšej práci na sebe. 

 Hodnotenie v tomto školskom roku využívame ako prostriedok podpory ich 

vzdelávania, podnet k ich zlepšovaniu a ďalšiemu učeniu sa. Je potrebné 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. Podporovať ich v 

schopnosti hodnotenia rozvoja ich vedomostí a zručností. Umožniť, aby sa žiaci v 

rámci triedy navzájom hodnotili, nie však známkovali. 

 Pri každom hodnotení žiakov treba zásadným spôsobom zohľadniť špecifickú situáciu 

počas školského roka. 
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ZÁVER 

Pandémia, ale i protipandemické opatrenia výrazným spôsobom zasiahli do života každého 

dieťaťa i rodiny. Všetci sa museli vyrovnávať s novou situáciou a s ťažkosťami, ktoré 

spôsobila.  

Každodenná prax poukázala na to, že podmienky a stav v období dištančného vzdelávania sú 

rôznymi spôsobmi riešiteľné, systém vzdelávania naďalej funguje aj v online svete. 

Zvládnutie vzniknutej a nečakanej situácie bolo každodennou veľkou výzvou pre každého z 

nás. Je potrebné však poznamenať, že žiadne technické vymoženosti súčasnej doby využívané 

vo vzdelávaní nenahrádzajú osobný kontakt s učiteľom, ktorý je tak veľmi dôležitý vo veku 

školopovinných detí. Je faktom, že koronavírus menil školstvo aj celkový pohľad. Otázne je, 

akým smerom sa perspektívne posunie problematika a oblasť vzdelávania po uplynutí 

obdobia pandémie koronavírusu.  

Kvalita a budúcnosť školy v 21. storočí závisí od reakcií a schopnosti prispôsobiť sa zmenám, 

ktoré život a súčasná doba prináša. 

  



9 
 

ADAPTAČNÉ OBDOBIE 

ÚPRAVA ROZVRHU  - OD  19.04.2021 - 23.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

  Pondelok 

  
1 
8.00 -  8 .45  

2 
8. 55 -9. 40  

3 
10. 00 - 10. 45  

4 
10.55 -11.40   

5 
11.50 -12. 35  

VIII.A TA - K TA - K DEJ OBN          TA - S ANJ – skup. 

 

Mgr.Paľová Mgr.Paľová Mgr.Paľová Mgr.Paľová Mgr.Mittermayer 

IX.A TA - K TA - K SJL   TA - S SJL 

 

 

Mgr.Boženíková Mgr.Boženíková Mgr.Boženíková Mgr.Boženíková 

 

        Utorok 

  
1 
8.00 -  8 .45  

2 
8. 55 -9. 40  

3 
10. 00 - 10. 45  

4 
10.55 -11.40   

5 
11.50 -12. 35  

VIII.A TA - K MAT SJL CHEM 

 

 

Mgr.Paľová Mgr.Boženík Mgr.Boženíková Mgr.Žigová 

 IX.A TA - K SJL DEJ OBN          TA - S CHEM 

 

Mgr.Boženíková Mgr.Boženíková Mgr.Paľová Mgr.Paľová Mgr.Žigová 

        Streda 

  
1 
8.00 -  8 .45  

2 
8. 55 -9. 40  

3 
10. 00 - 10. 45  

4 
10.55 -11.40   

5 
11.50 -12. 35  

VIII.A MAT MAT SJL BIO ANJ –skup. 

 

Mgr.Boženík Mgr.Boženík Mgr.Boženíková Mgr.Očenášová Mgr.Očenášová 

IX.A TA - K SJL BIO MAT 

 

 

Mgr.Boženíková Mgr.Boženíková Mgr.Očenášová Mgr.Kodadová 

 

        Štvrtok 

  
1 
8.00 -  8 .45  

2 
8. 55 -9. 40  

3 
10. 00 - 10. 45  

4 
10.55 -11.40   

5 
11.50 -12. 35  

VIII.A TA - K TA - P DEJ CHEM 

 

 

Mgr.Paľová PaedDr.Mittermayer Mgr.Paľová Mgr.Žigová 

 IX.A TA - P DEJ MAT INF CHEM 

 

PaedDr.Mittermayer Mgr.Paľová Mgr.Kodadová Mgr.Kodadová Mgr.Žigová 

        Piatok 

  
1 
8.00 -  8 .45  

2 
8. 55 -9. 40  

3 
10. 00 - 10. 45  

4 
10.55 -11.40   

5 
11.50 -12. 35  

VIII.A Deň Zeme – Vyčistime si svoju obec 

Realizácia prierezovej témy – Environmentálna výchova 

dozor – Mgr.Paľová, Mgr. Očenášová 

 IX.A Deň Zeme – Vyčistime si svoju obec 

Realizácia prierezovej témy – Environmentálna výchova 

dozor – PaedDr.Mittermayer 
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ADAPTAČNÉ OBDOBIE                    

 ÚPRAVA ROZVRHU  - 26.04.2021-30.04.2021 
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*IX.A - príprava na prijímacie pohovory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*IX.A –príprava na prijímacie pohovory 

  



12 
 

 

Vysvetlivky skratiek : 

Triedne aktivity zamerané na rozvoj osobnosti : 

 

TA - K     - Triedny aktív - komunikácie , ranný kruh- aktivity zamerané  na    

                      rozvoj komunikácie  a riešenie vzťahových konfliktov,  osvojenie postupov  

                      a emočné nástroje ako zvládať problém vo vzťahu k rodičom, súrodencom, 

                      pravidlá dobrého kamarátstva, priateľstva, prvá lásky, šikanovanie, kyberšikana, 

                      pozitívna klíma  v triede, vzťahy v kolektíve. 

                      Stratené návyky pravidelnej rannej hygieny, potreby upraviť sa, páčiť sa.  

                      Návyky pravidelnej prípravy do školy, túžba byť vzdelaný, mať životný cieľ,  

                     niečo v živote dokázať. Manuálna zručnosť, záujem o veci a prostredie okolo  

                     seba. Rozvoj talentov, prezentácie seba a svojich schopností a pod. 

 

TA - T   -  Triedny aktív -   tvorivosti, talentu  -   aktivity zamerané na 

                    tvorivosť a manuálnu zručnosť žiakov, zamerané na vyjadrenie svojich pocitov, 

                    hodnôt, nálad, bolestí, šťastia cez obraz, pomocou materiálu, cez hudbu, alebo  

                    báseň, filmovej ukážky, pozitívneho videa. Výroba pozdravu, darčeka ako prejav  

                   priateľstva, odpustenia, ospravedlnenia, vďaky, radosti z toho, že je a pod.    

 

TA - S  - Triedny aktív - spolupráca - aktivity zamerané na prácu vo dvojici,  

                  v skupine , dielčie zadania jednej témy z rôznych aspektov, diskusie, porovnávania 

                  názorov, aktivity zamerané na empatiu a toleranciu, čítanie s porozumením, rozbor 

                 dojmov a zážitkov. Prejavy úcty k inému názoru, rešpekt pred talentom iného,  

                rozdielnosť nie ako prekážka, ale ako obohatenie vzťahov.  Edukačné hry na dvore 

                  zamerané na skupinový cieľ, tímovosť, držať spolu, dôverovať silnému, nezabúdať  

                  na slabších. Dbať o nápaditosť aktivít s nábojom humoru, objaviť znovu radosť z 

                  toho, že sme opäť spolu, spoločná tvorba, skupinový výrobok, spoločná príprava 

                výstavky, upratania kúsku prírody, potoka. 

 

TA - P  - Triedna aktív - pohyb - aktivity zamerané na pohybovú zručnosť a  

               zdatnosť, mimo kolektívneho športu bohatého na kontakt. (bezpečnosť pred Covid 

               19). Turistika, štafetové súťaže, bicyklovanie, edukačné hry s loptou, hod do diaľky, 

               skok do diaľky, tenis a pod. 
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TA - Š -     Triedny aktív - šikanovanie - aktivity zamerané proti šikanovaniu,  

                diskriminácii, rasizmu, hry zamerané na prevenciu pred problémovým správaním  

                ako je skrytá agresivita, apatia, závisť, emočné výkyvy, uzavretosť, alebo výbuchy 

                hnevu, separácie jednotlivca. Zisťovanie príčin, objasňovanie dôsledkov,  

                predstavenie postupov a osobnostných nástrojov , ako zvládať svoju osobnosť v  

               zmysle etického kódexu žiaka, svedomia, rodičovských pravidiel, školského 

               poriadku chápať význam pravidiel, hodnotu seba a hodnotu iného, škodlivosť  

               závislostí, nebyť otrokom alkoholu, túlania, vulgárnosti, mobilu, PC hier, byť nad  

               vecou - mať svoj život vo svojich rukách, nebyť "bábkou" v rukách predátora partie .  

 

 


