
Organizácia vyučovania na ZŠ Krosnianska 2, Košice  

od 11.1.2021 žiaci na 1. stupni 

Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „locdownu“ na území  SR do 

24.1.2021 upravujem výchovno – vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva 

školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne : 

✓ Od  11.1. -18.1.2021 (predbežne) prechádzajú aj žiaci z  I. stupňa na dištančné 

vzdelávanie. 

✓ Rodičovi, v prípade potreby, bude vyplácaná pandemická OČR. 

✓ Podľa pokynov ŠPU je rozpis týždennej vzdelávacej záťaže žiakov pri dištančnom 

vzdelávaní nasledovný : 

Ročník :                  Rozsah hodín výučby 

              1.  – 3.                     10h / týždenne 

        4.                            12h/   týždenne 

✓ týmto odporúčaniam ŠPU  zodpovedá aj naša úprava dištančného rozvrhu pre 

I. stupeň 

✓ výučba bude prebiehať pre žiakov 1. – 4. ročníka prostredníctvom EduPage 

a online prostredníctvom ZOOMu, v časovej dotácii 2 hodiny denne. / v prípade, 

ak nie je možné, aby sa žiak v danom čase z rôznych dôvodov pripojil, kontaktujte vždy 

triednu učiteľku, resp. vyučujúcu a dohodnite sa na alternatívnom spôsobe výučby/,  

✓ online vyučovanie bude - spravidla od 9:00 do 11:00 / výučba anglického 

jazyka po dohodne s vyučujúcou v čase od 11:00 do 13:00/,  

Pre dištančnú formu výučby sa obsah vymedzuje na dve oblasti: 

Hlavné vzdelávacia oblasť –  pre tieto oblasti sa vzťahuje odporúčaná vzdelávacia 

záťaž podľa jednotlivých ročníkov a predmety, ktoré do tejto oblasti patria sa budú 

v prevažnej miere vyučovať online, budú pre ne zasielané úlohy a zo strany 

vyučujúceho bude požadovaná spätná väzba. Ide o predmety: SJL, MAT, Prvouka, 

Vlastiveda, Prírodoveda a ANJ / len pre 3. a 4. ročník/.  

Tieto predmety budú vyučované v  nasledujúcom týždennom rozsahu: 



1. a 2. ročník   SJL  –   5 hodín  

   MAT –  4 hodiny 

   Prvouka –  1 hodina 

3.  ročník   SJL  –   4 hodiny  

   MAT –  3 hodiny 

   Prírodoveda – 1 hodina 

Vlastiveda – 1 hodina 

ANJ  – 1 hodina 

4.  ročník   SJL  –   5 hodiny  

   MAT –  4 hodiny 

   Prírodoveda – 1 hodina 

Vlastiveda – 1 hodina 

ANJ  – 1 hodina 

Komplementárne vzdelávacie oblasti – ich obsah je odporúčané využívať na 

doplnkové aktivity nad rámec indikatívneho času vzdelávacej záťaže v rámci 

dištančného vzdelávania. Keďže ide o doplnkové aktivity, nebude požadované 

vypracovanie úloh.  

Ide o predmety: HUV, TSV, VYV, Pracovné vyučovanie, ETV, NBV, INF, RŠF a ANJ 

v 1. a 2. ročníku. 

✓ Vychovávateľky v ŠKD budú po dohode s triednou učiteľkou zabezpečovať ďalšie 

online aktivity, ktoré budú realizované prostredníctvom ZOOMu / čítanie detí, čítane 

pre deti, pomoc pri úlohách, zábavné aktivity.... /, prioritne pre nižšie ročníky. 

✓ Žiaci, ktorí potrebovali pomoc pri učení od pedagogických asistentov, budú mať 

i naďalej k dispozícii ich asistenciu pri vypracovávaní úloh a aj pri učení online na 

dennej báze, príp. podľa potreby a dohody s rodičom. 

✓ Pre Vaše deti je taktiež k dispozícii školská psychologička, ktorú môžete 

kontaktovať prostredníctvom emailu   psycholog@zskrosnianke.sk s cez EduPage. 

mailto:psycholog@zskrosnianke.sk


✓ Komunikácia rodič-učiteľ prosíme uskutočňovať len počas pracovných dní v čase 

od 8:00h do 16:00h. 

✓ Ako to bude od 18.1. 2021- do 24.1.2021?  - predbežne sa v Covid automate 

uvádza, že by sa mohli do školy vrátiť žiaci I. stupňa za odporúčania otestovania 

rodiča a zamestnancov školy. Závisí to však od situácie. Určite Vás budeme včas 

informovať o ďalšom postupe, akonáhle sa o ňom právoplatne rozhodne. 

✓ V prípade nejasností alebo potreby nás môžete kontaktovať na dostupných 

kontaktoch školy na webe, respektíve cez EduPage. 

 

Vedenie školy 


