
Oznam pre pedagogikých zamestnancov  

Spojenej školy Ivanka pri Dunaji  

 

Milé kolegyne, milí kolegovia,  

v súvislosti s mimoriadnou situáciou  vyhlásenou  vládou SR a odporúčaniami   ministra 

školstva  vás chcem informovať o ďalšom dištančnom vyučovaní: 

 

- výučba na SŠ Ivanka pri Dunaji pre obidve zložky SOŠ pôdohospodárskej 

a veterinárnej v Ivanke pri Dunaji a SOŠ agrotechnickej v Bernolákove , bude 

počas nasledujúcich  týždňov naďalej pokračovať dištančnou formou , žiaci sa 

budú pripravovať doma individuálne, online podľa pokynov vyučujúcich, 

  

- na novozriadenom webe www.ucimenadialku.sk, nájdu učitelia, žiaci, ale aj 

rodičia materiály na digitálne vzdelávanie, 

 

- zapisovanie do triednych kníh počas prerušenia vyučovania. Po skončení tejto 

mimoriadnej situácie sa dodatočne dopíše do triednej knihy  prebraté učivo podľa 

skutkového stavu, 

 
- dávať žiakom dostatočne dlhé termíny na vypracovanie úloh, redukovať 

preberané učivo a vyberať iba dôležité témy a okruhy, 

 
- brať do úvahy, že forma online výučby môže byť preťažená a má pravidelné 

výpadky a technická vybavenosť a možnosti našich žiakov a ich rodičov sú 

rozdielne, 

 
- známkovať s pochopením, možné nejasnosti spojené s hodnotením budú riešené 

po návrate do školy, 

 



- čas, ktorý nás prinútil ostať doma, považujem „Za prácu na doma“ : 

 
1. Elektronickú výučbu:  

a) tvorba študijných materiálov ich distribúcia medzi študentov, e-komunikácia so 
študentmi, tvorba overovacích testov...,  
b) pomoc študentom pri príprave na MS.  

2. Triednické práce  

3. Príprava na vyučovanie  

4. Štúdium odbornej literatúry  

5. Tvorba testov na prijímacie pohovory  

6. Práca na projektoch 

 

Pre SOŠ agrotechnickú J.A. Gagarina v Bernolákove je určený 
priložený rozvrh pre študentov odboru 9245 M ochrana osôb 

a majetku: 

Návrh týždenného „krízového“ rozvrhu pre dištančné vzdelávanie žiakov I. roč. OOM:  
 
DEŇ  PREDMET  Orientačný 

čas  
vyučujúci Poznámka 

PONDELOK 1. INFO-triednická hodina  +  
Konzultácie -škol.psych. 

35 - 40 min. Tried.uč. 
Školský 
psych. 

Komunikácia, 
aktuálny stav 
nové 
informácie 

 2. SJL  35 min. KUŠ  

 3. MAT 35 min. HRŽ  

 4. ANJ 35 min. CAL  

UTOROK 1. INF 35 min. SCH  

 2. NEJ 35 min. MEL  

 3. BIO 35 min. PACH  

 4. ŠBP 35 min. ŠKÁ  

STREDA  „Odľahčený deň“ prípravy Cca od 09,00  Prípadne 



a DOPLNENIE informácií 
zadaných úloh, kontrola 
termínov na odovzdanie 
úloh a zadaní, Príprava na 
ďalšie vyučovanie, 
systematizácia úloh 
a zadávaných tém,  
Individuálne konzultácie 
(škol.psych., informatik, 
tr.uč. rodičia, žiaci...) 

do 13,00, 
prípadne aj iný 
vhodný termín  

zaradiť 
aktuálne témy 
OBN, ETV,NAV 

ŠTVRTOK  1. SJL 35 min. KUŠ  

 2. MAT 35 min. HRŽ  

 3. ANJ 35 min. CAL  

 4. SPV  35 min. ŽIL  

PIATOK  1. GEO 35 min. PACH  

 2. NEJ 35 min. MEL  

 3. EKP 35 min. PAT  

 4. DEJ 35 min. RYD  

 

 

Milí kolegovia,  

dôsledne dodržiavajte všetky protiepidemické opatrenia na zamedzenie šírenia 

koronavírusu, sledujte aspoň raz denne webovú stránku školy z dôvodu aktualizovania 

vzniknutej situácie.  

Ďakujem za spoluprácu. 

 

 

       Ing. Katarína Kubišová 

       riaditeľka SŠ 

        

 

 

 


