
 
Návrat do školy od 19.4.2021 

PLÁN ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA 

     Plán adaptačného obdobia súvisí s postupným návratom žiakov do školy a  výchovno – 

vzdelávacím procesom v prezenčnej forme.  Zameriava sa na adaptáciu zmien, ktoré nastali 

pri návrate do školy ( zmena vyučovacieho procesu, opätovná socializácia v kolektíve triedy, 

učiteľov, zmenené nároky a postupy v zadávaní úloh a v učení a pod...). Tento plán reaguje  na 

dlhodobé zatvorenie škôl, ktoré si vyžadovalo  zmenu doterajších schém vyučovania a 

reagovania žiakov. Okrem toho aj vzorcov správania a prestavbu dynamiky spôsobu života 

žiakov a pedagógov.   

Cieľom plánu je urýchlenie procesov znovu spoznávania spolužiakov, čím sa  zmierňuje 

počiatočné napätie v triede. Okrem toho je aj cieľom prostredníctvom zážitkových aktivít 

znovu naštartovať a zlepšiť sebapoznanie žiaka jeho sebahodnotu, povzbudenie žiakov k 

spolupráci a opätovnej motivácii do učenia v prezenčnej forme.   

V rámci aktivít a rozhovorov žiaci porovnávajú rozdiely medzi prezenčnou a dištančnou formou 

štúdia, taktiež si spolu vytvárajú „imaginárny plán fungovania“ ( úvaha o tom, čo sa i doteraz 

osvedčilo, na čom by chceli pracovať a pod.).    

Plán adaptačného obdobia predstavuje aj prvý kontakt po dlhej dobe so školu ako základom 

pre ďalšiu spoluprácu. Škola a triedny učiteľ má možnosť podchytiť prípadný problém v jeho 

počiatočnej fáze. Učitelia získajú pohľad na znovu formujúci sa kolektív, na to čo sa môže v 

triede vyskytnúť, rozbor jednotlivých osobností a pod. Každý učiteľ  v spolupráci s triednym 

učiteľom si navrhne možnosti  práce so žiakmi, čomu by sa mal vyvarovať a čo by mal u žiakov 

posilniť s cieľom podporiť v nich to dobré a eliminovať ich negatívne tendencie pri návrate do 

školy. Adaptačným procesom prejde každá trieda po návrate do školy, a to v dĺžke dvoch 

týždňov. Plán sa bude realizovať ako dielčia aktivita aj po adaptačnom období.   

Škola dodržiava všetky pokyny a usmernenia tak, aby zaistila bezpečný návrat žiakov do školy, 

ich postupnú adaptáciu na výchovno-vzdelávací proces v prezenčnej forme. Musí rešpektovať 

všetky nariadené a odporúčané hygienické opatrenia. 

Návrat do školy bude prebiehať s dôrazom na adaptačné obdobie. Chceme, aby žiaci a  

rodičia boli  zrozumiteľne informovaní o organizácii vyučovania, aktivitách a pod., výrazne to 

zníži ich stres a u žiakov posilní pocit bezpečia.  

    Škola podľa pokynov MŠ SR a odporúčaní ŠŠI nemôže adaptačné obdobie nerealizovať, 

nemôže rovno prejsť na bežné vyučovanie so skúšaním, hodnotením a nereflektovaním 

vplyvu pandémie a opatrení proti nej. 

Adaptačné obdobie  



     Cieľom adaptačného obdobia je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky pre postupný 

návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť 

bezpečné prostredie.  

Pravidlá adaptačného obdobia: 

- prvý týždeň podporiť socializáciu žiakov  a hodiny s triednym učiteľom  

- prvý týždeň realizovať bez skúšania, hodnotenie žiakov len slovne  

- prvé dva týždne nepísať testy, písomky a pod. a podporiť tak postupný návrat do 

obvyklého režimu 

- poskytnúť žiakom čas na obnovenie pracovných a študijných návykov a postupnú 

záťaž 

- úlohy pridávať postupne  

Adaptačným procesom prejde každá trieda po návrate do školy, a to v dĺžke dvoch týždňov. 

Aj po tomto adaptačnom období bude  potrebné, aby boli určité adaptačné prvky realizované 

až do ukončenia školského roka.   

Prvý adaptačný týždeň:  

• bude upravený školský rozvrh,   

• zaradený doň bude priestor na aktivity vedúce k posilňovaniu vzťahov, 

komunikácie a spolupráce,  

• triedni učitelia budú venovať dostatok času témam súvisiacich s duševným zdravím,   

v prvý týždeň strávia čo najviac času vo svojej triede, zrealizuje sa čo najviac hodín a 

aktivít triedy ako kolektívu  

• socializáciu uskutočňovať aj na hodinách s výchovným zameraním 

• časť aktivít bude realizované vonku, pokiaľ  to počasie dovolí, ale s obmedzením  

športových aktivít, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu nákazy (kontaktné športy).   

Pre vzdelávanie žiakov prezenčne bude zostavený rozvrh tak, aby:   

1. bolo prezenčné vzdelávanie žiakov vo 8. a 9. ročníku podľa upraveného rozvrhu hodín    

       v odporúčanom rozsahu 4 – 5 hodín denne počas 1. a 2. adaptačného týždňa  

2. mali žiaci denne 1 hodinu s triednym učiteľom, počas prvého týždňa adaptačného obdobia  

3. v rámci možností boli podporené aj tie vyučovacie predmety, ktorým sa počas dištančného 

vzdelávania nevenovalo veľa pozornosti 

4. žiaci dostali čas na obnovenie pracovných a študijných návykov a na postupnú záťaž, úlohy 

budú pridávané postupne, triedny učiteľ bude koordinovať ich početnosť a frekvenciu   

Na druhej strane očakávame veľkú snahu žiakov na sebe pracovať, prejavovať aktivitu, 

dôsledne plniť úlohy zadané od pedagógov, výbornú vzájomnú komunikáciu s rodičmi tak, aby 

naplnené znaky reciprocity  

Hodnotenie 

     V čase dištančnej výučby musela škola prispôsobiť hodnotenie výsledkov vzdelávania 

podmienkam, ktoré žiak na vzdelávanie má.  



Pri prezenčnom vzdelávaní je  nutné podporiť zodpovednosť žiakov za vlastné vzdelávanie, 

mnohí túto vlastnosť získali počas dištančnej výučby. Tento školský rok je netradičný, a preto 

aj hodnotenie žiakov sa musí prispôsobiť tejto okolnosti.  

 pedagógovia dôsledne zvážia potrebu podkladov na hodnotenie, najmä počet známok, 

rozsah písomiek a testov a ich množstvo 

 v čase adaptačného obdobia, počas prvého týždňa, sa žiaci nebudú  neklasifikovať 

 pedagógovia sa zamerajú sa na identifikáciu toho, čo žiaci vedia a nadviažu na to 

 ocenia ich individuálne úspechy a pokroky, budú sa snažiť motivovať ich k ďalšej práci 

na sebe  

 hodnotenie sa v tomto školskom roku bude využívať ako prostriedok podpory 

vzdelávania žiakov , podnet k zlepšovaniu a ďalšiemu učeniu sa 

 pedagógovia využijú príležitosť na sebahodnotenie žiakov,  

 je potrebné zamerať sa na pokrok a ocenenie individuálnych úspechov každého žiaka 

 pri každom hodnotení žiakov je nutné zásadným spôsobom zohľadniť špecifickú 

situáciu jednotlivých žiakov a ich prácu počas školského roka.   

  

Po adaptačnom období: 

Po skončení adaptačného obdobia sa pomaly vrátime k „normálnemu“ rozvrhu. Dáme žiakom 

priestor na postupný nábeh do klasického režimu, pričom budete využívať všetky formy 

a metódy, ktoré uľahčia prechod do normálu.  

Do konca školského roka nás čaká ešte veľa práce s adaptáciou na prezenčnú výučbu tak, aby 

sa žiaci v bezpečnom prostredí vzdelávali čo najlepšie, efektívne a zmysluplne. Zdôrazňujeme 

vysokú potrebu komunikácie a vzájomnej spolupráce.  

Prajme si k tomu veľa síl a vzájomnej podpory.   

 

Dolný Kubín 14.4.2021     Mgr. Katarína Števonková, rš 
        


