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Návrh konceptu krízového plánu pre školy 

V priebehu letných prázdnin júl-august 2020 v spolupráci členov digitálnej koalície a aktérov 

vzdelávania pripravili pre MŠVVaŠ SR a ŠPU  

Koncept krízového plánu školstva pre prípad opakovania COVID-19 

V ktorom sme: 

– zhrnuli skúsenosti z priebehu reakcií na Covid-19 na Slovensku i v zahraničí 

– navrhli zásady, nástroje pre opatrenia na zmiernenie dopadov kríz v budúcnosti 

– v súlade s epidemiologickými opatreniami navrhli kroky pre: 

– Okamžitý vlastný krízový plán pre školský rok 2020/21 

– Plán prispôsobenia škôl pre dlhodobú odolnosť voči krízam  



Skúsenosti z Covid-19 na Slovensku i v zahraničí 

1. Do podpory škôl počas 3-6/2020 sa najskôr zapojili 

– MŠVVaŠ SR stránkou Učime na diaľku 

– IT firmy – Microsoft, Cisco, IBM, Google () - Digitálna koalícia, 

projekty IT Akadémia a CNA a združenia Nadácia Pontis 

– ŠPU – po 2 mesiacoch od začiatku krízy, MPC neskôr 

2. Školy sa  stabilizovali od 1 týždňa do 1,5 mesiaca  

3. Pre budúcnosť je potrebné realizovať systém materiálno-

technickej a organizačno-pedagogickej podpory pre učenia počas 

opakovania krízy (aj pre HYBRIDNÉ VZDELÁVANIE) 

 



Zásady pre opatrenia 

– Ideálne - zvládnutie náhradného „online učenie“ resp. podľa možnosti 

– Plnohodnotné učenie „na diaľku“ =  

– Základná elektronická komunikácia (napr. EduPage) – zvládlo cca. 80% učiteľov 

– Vizuálna komunikácia a tímová spolupráca (MS Teams, Cisco Webex, ZOOM (!), ale 

prípadne i dobre spracované prostredia ako Moodle – podľa veku), ŠVS – zvládlo 20% 

– Digitálny vzdelávací obsah a metodika jeho využívania a vytvárania – zvládnutie?? 

– Nástroje spätnej väzby, diagnostiky a mapovania potrieb žiaka 

– Posilnenie materiálneho vybavenia a digitálnych zručností učiteľov (IT Fitness test, 

Kry-sa, Buď safe online, ICDL/ECDL – v rámci IT Akadémia) 

 



Zásady pre opatrenia 

– Vypracovanie centrálnej a metodickej podpory škôl a učiteľov - ale zo zdrojov MŠVVaŠ 

– V rámci IT Akadémie sú vypracovańé postupy – scenáre (riaditeľ, učiteľ, žiak, rodič) 

– Sústrediť sa na priority: 

– Pokračovanie učenia 

– „Well being“ / Budovanie komunity učiteľov 

– Bezpečnosť 

– Akceptovanie odporúčaní ŠPU v oblasti rozsahu – obsahu vzdelávania / známkovanie 

– Príklad z Chorvátska – centrálne riešenie a 85% úspešnosť do 2 týždňov 

– Príklad z Čiech – „učenie sa nezastavuje“, vzorová podpora pred opakovaním kríz 



Návrh dvoch krízových plánov 

1. Okamžitý – vlastný krízový plán 

– analýza dopadov krízy COVID-19 

– mobilizácia, vytvorenie pracovnej skupiny 

na ŠPU  

– nominácia krízového koordinátora školy  

– adaptácia scenárov na škole 

– centrálna revízia, používateľská 

klasifikácia a kategorizácia digitálneho 

vzdelávacieho obsahu  

– alternatívny školský „digitálny rozvrh hodín“ 

– ako bude koordinované učenie na diaľku  

– ako budú využívaní asistenti (učiteľov) 

– s kým bude škola počas krízy spolupracovať 

– výber komunikačných nástrojov a 

digitálneho vzdelávacieho obsahu  

– sumarizácia požiadaviek na vybavenie  

školy (krízový balík)  

– revízia centrálneho WEBu 



Návrh dvoch krízových plánov 

POKRAČOVANIE: Okamžitý – vlastný 

krízový plán (dlhodobý) 

– vytvorenie podpornej štruktúry pre školy 

na prípravu a zvládnutie krízy – zloženie 

(stály tím a dobrovoľníci nastupujúci pri 

vyhlásení krízy) 

– vytvorenie platformy pre diskusné fórum 

s učiteľmi, riaditeľmi škôl a rodičmi  

– inštruktáž riaditeľov škôl a digitálnych 

koordinátorov na školách  

– vypracovanie krízových plánov škôl 

(pripravenosť škôl) 

– spustenie pravidelných metodických 

webinárov z IT Akadémia pre online 

učenie 

– spustenie online školení pre riaditeľov a 

krízových digitálnych koordinátorov 



Návrh dvoch krízových plánov 

2) Plán pre trvalú odolnosť škôl (na základe Programu informatizácie školstva 2030) 

– vytvorenie Ústrednej metodickej autority pre digitálny vzdelávací obsah 

– oslovenie vydavateľov učebníc a DEO - získať elektronické verzie pre účely zverejnenia 

na platforme CUDEO Viki 

– identifikácia nedostatkov škôl a nastavenie technickej podpory a dovybavenia škôl a 

žiakov prostredníctvom „katalógu“ IKT vybavenia škôl a žiakov  

– návrh jednotného štandardu vybavenia IKT učiteľa a žiaka  

– realizácia podporných vzdelávacích a infraštruktúrnych projektov 

     VÝSLEDOK? 



Príprava 400 digitálnych koordinátorov 

Vďaka predĺženiu NP IT Akadémia a rozšíreniu na BSK – na školský rok 2020/21 

– Nasadenie digitálnych koordinátorov – 1 hod. týždenne vzdelávanie, 2 hodiny podpora: 

– Krízový plán a opatrenia školy pre prípad opakovania COVID-19 

– Prehľad a dostupná podpora digitálnych zručností učiteľov a žiakov, zameranie na 

zručnosti učiteľov vo využívaní IKT, vzdelávanie v informatike a matematike 

– Odporúčaný voliteľný elektronický vzdelávací obsah a nástroje 

– Príprava na transformáciu vzdelávania a školy pre digitálnu dobu 

– Overenie a odporúčanie pre dlhodobé zavedenie 

– Zapojenie škôl do NP IT Akadémia! Usmernenia možno na WEB Učíme na diaľku 
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