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Krízové riadenie Základnej školy s materskou školou, Koškovce 134 

Nariadenie riaditeľa  školy č. 1/2020 

Krízové riadenie školy 

  

V Humennom  22.03.2020 

V súvislosti so situáciou v Slovenskej republike ohľadom šírenia nebezpečnej nákazy 

Koronavírusu Covid 19 vydávam toto nariadenie: 

 

Ustanovujem Krízový štáb Základnej školy s materskou školou, Koškovce 134  

Zloženie:    

RNDr. František Bočkay, riaditeľ školy  

PaedDr. Jana Partiková, zástupkyňa riaditeľa školy 

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

 

Kompetencie a povinnosti Krízového štábu Základnej školy s materskou školou, 

Koškovce 134 (ďalej len „krízový štáb“) 

 

1. Pravidelná komunikácia – minimálne 2 x týždenne 

2. Rozhodovanie v oblastiach vzdelávania, prevádzky školy a v mzdovej oblasti 

3. Informovanie rodičov, žiakov a verejnosti o rozhodnutiach krízového štábu 

4. Zápisnica – rozhodnutie a nastavenie chodu – min. 1 x za 2 týždne, v prípade 

potreby častejšie. 

Úlohy 

Riaditeľ školy: 

1. Sleduje čerpanie rozpočtu. 

2. Zabezpečí online porady s členmi krízového štábu – 1x týždenne. 

3. Komunikuje s nepedagogickými pracovníkmi a ukladá im úlohy vyplývajúce 

zo zasadnutia krízového štábu. 

4. Ukladá úlohy pre členov krízového štábu, ktorých plnenie následne kontroluje. 

Členovia krízového štábu kontrolujú plnenie úloh svojho úseku. 
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5. Komunikuje s rodičmi oficiálnou cestou – 1 x týždenne alebo podľa potreby aj 

častejšie, reaguje na ich podnety, prenáša ich na riešenie na krízový štáb. 

Zástupkyňa riaditeľky školy  

Koordinuje zamestnancov, prideľuje úlohy jednotlivcom podľa rozhodnutia krízového 

štábu. O požiadavkách, podnetoch a riešeniach informuje riaditeľku školy. 

Pôsobnosť 

Všetky úlohy v danom dokumente platia pre obe budovy školy – základnej školy i materskej 

školy . 

ZÁPISNICA Č. 1  

ZO ZASADNUTIA KRÍZ. ŠTÁBU K RIEŠENIU SITUÁCIE KU DŇU 23. 03. 2020 

Vyučovací proces 

Organizácia: 

1. Vyučovací proces je prerušený nariadením vlády SR zatiaľ od 16. 3. do 29. 3. 

2020 

2. Pedagogickým zamestnancom je pridelená práca na doma – home office. 

3. Nepedagogickým zamestnancom je nariadený pobyt mimo pracoviska. 

4. Členovia krízového štábu komunikujú a usmerňujú svoj úsek v súlade 

s nariadeniami riaditeľa školy, ktoré vyplynú z pravidelných online porád. 

Komunikácia s rodičmi 

1. So všetkými rodičmi oficiálne komunikuje riaditeľ školy.  

2. Podáva im závažné alebo bežné organizačné informácie s frekvenciou 

1 x týždenne alebo podľa nutnosti. 

3. S rodičmi komunikujú ohľadom vzdelávania a úloh aj učitelia.  

Úlohy na vzdelávanie 

1. Tento týždeň sa vyučuje zaužívaným spôsobom zadávaním úloh.   

2. Učiteľ si určí spôsob spätnej väzby a kontroly.  

3. Zároveň bude vytvorený rozvrh krátkych online stretnutí s učiteľmi platný 

od 30. 3. 2020. V priebehu tohto týždňa bude zverejnený na stránke školy. 

Prioritné oblasti vzdelávania: matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk 



Základná škola s materskou školou, Koškovce 134 

 

 Žiaci dostanú úlohy na celý deň resp. na týždeň dohodnutým zaužívaným 

spôsobom, úlohy si plnia podľa pokynov učiteľov a zasielajú na kontrolu. 

Ďalšie oblasti vzdelávania: prírodné vedy, spoločenské vedy: informatika, geografia, 

biológia, dejepis, fyzika, chémia, nemecký jazyk, občianska náuka 

 Žiaci dostanú úlohy na celý týždeň dohodnutým spôsobom a plnia ich podľa 

vlastného uváženia, zasielajú ich učiteľovi na kontrolu. 

Podnetné oblasti vzdelávania: výchovy, školský klub detí 

 Žiaci dostanú úlohy, podnety ako vyššie formy zábavy, rozptýlenia, tvorivosti. 

Môžu ich plniť, archivovať, neskôr doniesť do školy ako svoje portfólio. 

Úlohy pre úsek ŠKD a asistentov  učiteľa spravidla jedenkrát týždenne. Úlohy 

sú dobrovoľné. 

Pedagogickí asistenti 

  Pracujú podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa a spolupracujú 

s odbornými zamestnancami. 

Školský špeciálny pedagóg  

 Školský špeciálny pedagóg poskytuje v tomto období podporu najmä žiakom 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodičom/zákonným 

zástupcom pri vzdelávaní.  

Sociálny pedagóg 

 Poskytuje poradenstvo rodičom/zákonným zástupcom, pedagogickým 

zamestnancom a odborným zamestnancom. 

Vzdelávanie v materskej škole 

 Deti dostanú úlohy vytvorené (učiteľky aj asistentka) každý deň na FB - 

stránku školy. 

Hodnotenie 

FORMATÍVNE HODNOTENIE 

Počas tohto obdobia hodnotíme žiakov nasledovne: 

1. stupeň: 

Hodnotenie si určí a nastaví triedny učiteľ podľa zadaných úloh, odkomunikuje ho s rodičmi 

aj žiakmi. 

2. stupeň: 
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Hodnotenie si určí a nastaví učiteľ podľa zadaných úloh, odkomunikuje ho s rodičmi aj 

žiakmi. 

Skúšanie a testovanie v dobe domáceho vzdelávania nie je povolené. 

SUMATÍVNE HODNOTENIE 

Závisí od času, kedy sa vrátime aktívne do školy. 

1. Ak budeme mať dostatok času na získanie objektívnych podkladov 

pre hodnotenie žiakov, budeme postupovať v zmysle Vnútorného systému 

hodnotenia školy. 

2. Ak nebudeme mať dostatok času, o postupe rozhodneme na pedagogickej rade, 

ktorá sa uskutoční v presne stanovenom termíne – aj v krízovom režime – 

v online podobe. 

Rôzne 

Zápis do 1. ročníka 

Krízový štáb rozhodne o uskutočnení zápisu podľa pokynov ministra školstva. 

Platby rodičov 

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 

 a na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole za dieťa sa od trvania 

prerušenia z dôvodu karanténnych opatrení až do ich odvolania na základe rozhodnutia 

zriaďovateľa neuhrádza. 

Mzda zamestnancov 

V zmysle nariadenia vyšších orgánov škola vypláca zamestnancom priemernú mzdu. 

Hygienické a preventívne opatrenia 

Počas uzatvorenia školy zástupkyňa riaditeľa školy zabezpečí celoplošnú dezinfekciu školy 

a materskej školy podľa dohody s RŠ a starostom obce. 

Oboznámenie 

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

Zapísala: PaedDr. Jana Partiková dňa 22.03.2020 


