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Milí rodičia, 
ocitli sme sa v dobe, na ktorú nikto z nás nebol pripravený. Nádejali sme sa, že sa situácia pred letom 

vyriešila a s optimizmom nastúpili v septembri do školy. Prišla však druhá vlna a my opäť učíme na 

diaľku. Sme už o kúsok lepšie pripravení, zároveň vieme, aké je to náročné. 

 Upravili sme vyučovací rozvrh jednotlivých tried, raz do týždňa sa študenti stretávajú 

s učiteľmi na videohodinách. Pri jednohodinovkách je to raz za dva týždne. Tým sa zdanlivo výrazne 

zmenšil rozvrh. Je to však aj z toho dôvodu, že online hodina nie je taká istá ako klasická, nemôžeme 

chcieť, aby žiaci sedem vyučovacích hodín sedeli za počítačom. Výsledkom môže byť presný opak. Tá 

jedna hodina má žiakom poslúžiť aj na to, aby sa zorientovali v pokynoch a úlohách od učiteľov. 

Okrem videohodín raz do týždňa učitelia v priebehu 6. a 7. vyučovacej hodiny pridávajú študijný 

materiál a úlohy na vypracovanie. 

 Zároveň vás ako rodičov chcem upozorniť, že učitelia si vedú evidenciu dochádzky na online 

hodinách a mali by ste ich absencie z online vyučovania ospravedlniť. Študenti získali veľkú slobodu 

a možno si neuvedomujú, aká je s tým spojená zodpovednosť. Chcem vás poprosiť, aby ste na svoje 

deti dohliadli, online učeniu sa dá ľahko vyhnúť. Pripojený žiak neznamená, že je zároveň plne 

sústredený na hodinu. Niekedy postačí výhovorka na rýchlosť internetu. V konečnom dôsledku sa aj 

toto vzdelávanie bude hodnotiť a ovplyvní výslednú známku.  
 Som si však vedomý, že v mnohých rodinách sú aj tri online hodiny za deň priveľa. Viacero 

súrodencov, rodičia pracujúci z domu a nedostatok techniky sú veci, s ktorými musí aj škola rátať, 

vždy je však dobré, keď nám o týchto problémoch dáte vedieť. 



 Chcel by som sa poďakovať aj učiteľom, zvládli prechod na aplikáciu Teams. Museli sa naučiť 

pracovať s jej nastavením, žiaci sa spočiatku navzájom vyhadzovali z hodín a stišovali učiteľa. Učitelia 

sa museli stať yutubermi (presnejšie streamermi). Odrazu metódy, ktoré fungovali na klasickej 

hodine, boli nepoužiteľné. Diktovanie poznámok už nedávalo zmysel. Príprava na online hodinu trvá 

omnoho dlhšie a výsledok je neistejší. Chýba tu zúfalo sociálny kontakt, čo v našej škole považujeme 

za dôležité a rovnako aj naši žiaci. Technológie však ponúkajú aj výhody, naši učitelia sa ich pokúšajú 

nájsť. Zdieľaná tabuľa v Teamsoch ponúka mnoho možností  a niekedy sa omnoho jednoduchšie utíši 

vyrušujúci online žiak stlačením príslušného tlačidla.  

Aj pre vás rodičov sa snažíme nachádzať najlepšie riešenia, novinkou je možnosť stiahnuť si 

potvrdenie o návšteve školy cez aplikáciu Edupage a vaše rodičovské konto bez potreby fyzicky 

navštíviť školu. 

 Vaše deti sa paradoxne učia, aj keď o tom nevedia,  zvládnuť slušnú komunikáciu, napísať e-

mail, zrátať si počet znakov na úlohu vo Worde, natočiť si na video rečnícky prejav. Hľadať si 

samostatne informácie, byť zodpovedný pri príprave a ísť si za svojím cieľom. 

 Na tejto forme učenia nájdeme mnoho dobrého a viaceré veci zrejme aj trvalejšie do výuky 

zaradíme. Žiadna technika však nenahradí spoločne rozosmiatu triedu, pocit, keď z hodiny 

odchádzate a viete, že tých 45 minút ste využili naozaj zmysluplne. To online hodinám chýba 

a usmievavý emotikon to nezachráni, preto verím, že sa čo najskôr uvidíme naživo. A spolu s vami aj 

na rodičovskom združení.  

         Miroslav Tóth, riaditeľ 

 

 

 

 

Aj táto fotka je dôkazom, že v škole sa stále niečo deje, aj keď 

v nej nie sú žiaci. Takto vynovená je 1.G, v triede pribudol 

vianočný darček – nové lavice a stoličky. Takéto prekvapenie pri 

návrate čaká viacero tried. A nebude sa týkať len lavíc 

a stoličiek. 

 

 

Aktivita sa preniesla aj do online priestoru. Zaujímavá udalosť sa odohrala na 

facebookovom profile našej školy. Profesor Michalčík ponúkol žiakom 

možnosť získať knihu Poslední svedkovia od Svetlany Alexijevič. 

Rozhodnúť o darovaní mal dostatočne presvedčivý príspevok 

s odôvodnením. Zvíťazila Mária Majka Vasiľová. Blahoželáme jej.  

Prečítajte si, akými argumentmi presvedčila: Ja čítam už od detstva a 

doma mám viac kníh ako oblečenia. Môj najobľúbenejší žáner sú práve 

vojnové romány alebo skutočné spovede ľudí, ktorí prežili Druhú 

svetovú vojnu. Čítala som napr. Mengeleho dievča alebo Tetovač z 

Auschwitzu... veľmi rada by som si prečítala aj túto knihu, potešilo by 

ma to. Zaujímam sa o túto tému, veľmi , možno by mi to pomohla aj 

pri dejepise, ktorý má neskutočne baví. A rada by som z nej čítala 

babke, ktorú tiež táto téma zaujíma. Vždy jej čítam z kníh a ona mi 

potvrdzuje niektoré veci alebo vyvracia. Prajem pekný deň. 



Rubrika Zriaďovateľa: 
 

Školy DSA reagujú na výzvy priemyselnej revolúcie 4.0. 
 

Televízia TA3 priniesla v relácii Svet technológií reportáž o troch stredných 

odborných školách v portfóliu DSA v Nitre, Trnave a Trebišove, ktoré novým 

prístupom reagujú na výzvy revolúcie Priemysel 4.0. Budujú inovatívne školy s 

technológiami z praxe, aby sa študenti čo najskôr mohli oboznamovať s robotmi 

a ďalšími modernými prístrojmi a zariadeniami. Na odbornú prípravu slúžia nové 

tréningové haly a školy v rámci duálneho vzdelávania úzko spolupracujú so 

špičkovými firmami v regióne. 

 

Prikladáme link, ktorý po skopírovaní do prehliadača otvorí reportáž 

TA3 

https://www.ta3.com/clanok/1199106/akademia-ponukne-mladym-

slovakom-technologicke-poznatky-z-praxe.html 
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