
 

 
  



 

 

 

Realizácia zmien v obsahu vzdelávania 
v závislosti od potrieb žiakov a nastavenie 
systému opatrení na podporu vzdelávania 
žiakov ohrozených školským neúspechom 

v dôsledku dištančného vzdelávania 
na gymnáziu 

 

TEMATICKÁ SPRÁVA 

 
 

Mgr. Zlata Ilievová 
PaedDr. Monika Ružeková, PhD. 

Ing. Adriana Vykydalová  
Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4 
  



3 

 

OBSAH 

1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O KONTROLOVANÝCH ŠKOLÁCH .......................................................................... 4 

2  HLAVNÉ ZISTENIA ................................................................................................................................ 5 

2.1  Realizácia diagnostiky vedomostí a zručností žiakov po návrate k prezenčnej výučbe a jej 
výsledky ............................................................................................................................................... 5 

2.2  Údaje o počte žiakov, ktorí neprospeli z dôvodu  neúčasti na dištančnom vzdelávaní ............... 7 

2.3  Úprava školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) ..................................................................... 8 

2.4  Opatrenia zamerané na poskytovanie podpory žiakom, ktorí nemali vytvorené podmienky  na 
dištančné vzdelávanie ......................................................................................................................... 8 

2.5  Zistenia z priameho pozorovania vyučovacieho procesu ............................................................ 9 

2.6  Efektívnosť nastaveného systému podporných opatrení .......................................................... 12 

2.7  Iné zistenia ................................................................................................................................. 13 

3  ZÁVERY .............................................................................................................................................. 14 

4  ODPORÚČANIA A PODNETY ............................................................................................................. 14 

4.1  Odporúčania na úrovni školy ..................................................................................................... 14 

4.2  Odporúčania pre zriaďovateľov ................................................................................................. 15 

4.3  Odporúčania na úrovni systému ................................................................................................ 15 

5 ZOZNAMY ........................................................................................................................................... 15 

5.1  Grafy ........................................................................................................................................... 15 

5.2 Tabuľky ........................................................................................................................................ 15 

 

  



4 

 

Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2021/2022 vykonala tematickú inšpekciu, ktorej cieľom bolo 

zistiť, aké úpravy v obsahu vzdelávania vo vzťahu k štátnemu vzdelávaciemu programu (ŠVP) školy 

realizovali, aby zabezpečili nadväznosť vzdelávania, a aký systém podporných opatrení uplatnili 

pri vzdelávaní žiakov ohrozených školským neúspechom v dôsledku neplnohodnotného dištančného 

vzdelávania spôsobeného pandémiou COVID-19. Súbor prijatých opatrení predpokladal zameranie sa 

škôl na učenie sa žiakov, poskytovanie účinnej individuálnej podpory žiakom ohrozených školským 

neúspechom a na podporu wellbeingu všetkých žiakov a pedagógov, ako aj na výraznú podporu 

ďalšieho vzdelávania učiteľov zameraného na získavanie nových profesijných kompetencií v oblasti 

práce s ohrozenými skupinami žiakov. Štátna školská inšpekcia sledovala cieľ rozhovormi s vedúcimi 

pedagogickými zamestnancami a učiteľmi, dotazníkmi zadávanými učiteľom a žiakom, pozorovaním 

priameho vyučovacieho procesu a kontrolou pedagogickej a ďalšej dokumentácie školy. 

1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE O KONTROLOVANÝCH ŠKOLÁCH 

Kontrolovaných bolo 18 gymnázií (GYM), z nich 9 s vyučovacím jazykom slovenským, s vyučovacím 

jazykom slovenským a maďarským 1 GYM a 8 GYM s vyučovacím jazykom slovenským s bilingválnymi 

sekciami. Z celkového počtu bolo 14 štátnych, 2 cirkevné a 2 súkromné GYM (Tabuľka 1). 

TABUĽKA 1  Základné údaje o kontrovaných školách 

Počet kontrolovaných škôl 18 

Vyučovací jazyk 
škôl 

slovenský 9 

slovenský a iný bilingválne 8 

slovenský – maďarský 1 

Zriaďovateľ štátne školy 14 

cirkevné školy 2 

súkromné školy  2 

V sledovaných GYM sa v aktuálnom školskom roku vzdelávalo spolu 6 078 žiakov 4-ročného, 5-ročného  

a 8-ročného vzdelávacieho programu (VP), z nich 126 žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ). 

V školskom roku 2020/2021 sa z celkového počtu žiakov dištančného vyučovania (DV) nezúčastňovalo  

5, z nich 2 žiaci so ZZ;  v 4-ročnom VP sa vzdelávalo 2 843 žiakov, z nich 59 so ZZ, z celkového počtu sa 

DV nezúčastňoval 1 žiak; v 5-ročnom VP to bolo 1 582 žiakov, z nich 51 žiakov so ZZ a DV sa 

nezúčastňovali 4 žiaci, z nich 2 so ZZ; v 8-ročnom VP evidovali 1 653 žiakov, z nich 16 so ZZ, všetci sa 

DV zúčastňovali (Tabuľka 2). 
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TABUĽKA 2 Údaje o žiakoch gymnázia 4-ročného, 5-ročného a 8-ročného VP v aktuálnom školskom roku 

Vzdelávací 
program 

Celkový počet 
žiakov 

Z nich 
počet žiakov  

so ZZ 

Počet žiakov, 
ktorí sa v šk. 
r. 2020/2021 

nezúčastňovali 
DV 

Z nich 
počet žiakov  

so ZZ 

4-ročný VP 2 843 59 1 0 

5-ročný VP 1 582 51 4 2 

8-ročný VP 1 653 16 0 0 

Celkovo 6 078 126 5 2 

Vo vybraných 18 subjektoch pôsobilo spolu 567 pedagogických zamestnancov, z nich 562 učiteľov,  
5 pedagogických asistentov. Odborných zamestnancov bolo 12, z nich 7 školských psychológov,  
2 školskí špeciálni pedagógovia, sociálnych pedagógov školy nemali (Tabuľka 3).  

TABUĽKA 3 Počty pedagogických a odborných zamestnancov 

Pedagogickí a odborní zamestnanci  počet 

učiteľ  562 

pedagogický asistent 2 

školský špeciálny pedagóg 5 

školský psychológ 7 

sociálny pedagóg 0 

Dotazníky zamerané na poskytovanie podpory žiakom a pedagógom boli zadané 413 pedagogickým 
a odborným zamestnancom a 2 529 žiakom 4-ročného, 5-ročného a 8-ročného VP (Tabuľka 4).  

TABUĽKA 4 Počty respondentov 

Respondenti  počet  

pedagogickí a odborní zamestnanci 413 

žiaci  2 529 

2  HLAVNÉ ZISTENIA 

2.1  Realizácia diagnostiky vedomostí a zručností žiakov po návrate k prezenčnej výučbe a jej 
výsledky 

Materiály o pedagogickej diagnostike stavu vedomostí a zručností žiakov po návrate k prezenčnej 
výučbe predložilo 15 (83 %) kontrolovaných subjektov. Cieľom diagnostiky bolo zistiť mieru osvojenia 
učiva počas dištančného vyučovania a identifikovať nedostatky súvisiace s problémami v učení sa 
žiakov. V niektorých školách sa diagnostika vedomostí uskutočňovala priebežne v rámci synchrónnej 
online výučby, v ostatných počas adaptačného obdobia. V troch školách1 riaditelia nepredložili 
materiály dokladujúce vykonávanie takejto diagnostiky.  

Učitelia v dotazníkoch uvádzali rôzne spôsoby vykonávania diagnostiky (Graf 1). V najväčšej miere sa 
zamerali na rozhovory so žiakmi (83,5 %). Viac ako tri štvrtiny pedagógov sa zameralo na sledovanie 
výkonu žiakov a ich pripravenosť na vyučovanie a testovanie. Mieru osvojenia vedomostí overovali 

                                                 
1 Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov; Gymnázium - Gimnázium Adyho 7, Štúrovo; Gymnázium, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce 
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i ústnym skúšaním, komplexnými úlohami a portfóliom, pričom ale dostupnú ponuku testov 
Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) využívali najmenej. 

GRAF 1  Spôsoby vykonávania diagnostiky 

 

Štátna školská inšpekcia vo svojich sledovaniach sústredila pozornosť na mieru osvojenia učiva 
v predmetoch vzdelávacích oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť 
a Matematika a práca s informáciami. V 11 subjektoch (61 %) analýza zistení po návrate k prezenčnej 
výučbe preukázala, že miera osvojenia vedomostí a zručností žiakov zodpovedala ich schopnostiam 
a zručnostiam a zistené nedostatky nemali vplyv na kontinuitu ich vzdelávania. V 6  školách zistené 
nedostatky vo vedomostiach mohli mať negatívny vplyv na kontinuitu vzdelávania žiakov, pretože 
miera osvojenia vedomostí a zručností žiakov bola nižšia. 

Školy najčastejšie identifikovali nedostatky vo vedomostiach žiakov vo vzdelávacej oblasti Človek 
a príroda (6 škôl), Matematika a práca s informáciami (5 škôl), Jazyk a komunikácia (4 školy) a 3 školy 
vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť. 

Napriek tomu, že podľa vyjadrení vedúcich pedagogických zamestnancov a učiteľov zistené nedostatky 
na základe ich diagnostiky nemali na väčšine škôl vplyv na kontinuitu ďalšieho vzdelávania žiakov, 
z dotazníkov zadaných učiteľom vyplynulo, že učitelia rôzne nedostatky identifikovali (Graf 2). Takmer 
dve tretiny (71,92 %) sa v dotazníkovom prieskume vyjadrili, že dištančná výučba preukázala rozdiely 
vo vedomostiach a zručnostiach žiakov v rámci triedy. Viac ako polovica (64,16 %) potvrdila, že žiaci 
strácali schopnosť systematicky a sústredene pracovať. Podľa viac ako polovice opýtaných (54,48 %) 
zistenia z pedagogickej diagnostiky preukázali nižšiu schopnosť žiakov komunikovať a spolupracovať. 
Takmer polovica (45,04 %) uviedla, že žiaci počas dištančnej výučby strácali motiváciu vzdelávať sa.  
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GRAF 2 Diagnostika vedomostí a zručností žiakov po ukončení dištančného vzdelávania 

 
 

2.2  Údaje o počte žiakov, ktorí neprospeli z dôvodu  neúčasti na dištančnom vzdelávaní 

Z hľadiska počtu neprospievajúcich žiakov možno uviesť, že v čase prezenčného vyučovania v školskom 
roku 2018/2019 spolu neprospelo 45 žiakov, a to v 4-ročnom VP 26 žiakov, ani jeden nebol so ZZ;  
v 5-ročnom VP 11 žiakov ( 1 so ZZ) a 8-ročnom VP 8 žiakov. Po skončení dištančného vzdelávania 
na konci školského roka 2020/2021 neprospelo o viac ako dve tretiny menej žiakov, a to v 4-ročnom 
VP 7 žiakov, teda o 19 žiakov menej oproti šk. r. 2018/2019, v 5-ročnom VP 8 žiakov, čo bolo o 3 menej 
ako v šk. r. 2018/2019 a 1 žiak v 8-ročnom VP, o 7 menej ako v šk. r. 2018/2019, celkovo o 29 menej 
ako v čase pred dištančným vzdelávaním (Tabuľka 6). 

TABUĽKA 5 Údaje o neprospievajúcich žiakoch 

Vzdelávací 
program 

na konci školského roka 2018/2019  na konci školského roka 2020/2021  

počet žiakov z nich ZZ počet žiakov z nich ZZ 

4-ročný VP  26 0 7 0 

5-ročného VP 11 1 8 0 

8-ročného VP 8 0 1 0 

celkovo 45 2 16 0 

 
Počet neprospievajúcich žiakov v čase dištančného vzdelávania nemal v šk. r. 2020/2021 oproti 
šk. r. 2018/2019 stúpajúcu tendenciu, naopak, počet neprospievajúcich žiakov po dištančnom 
vzdelávaní klesol. Učitelia ako dôvody možného neprospievania žiakov po dištančnej výučbe 
v rozhovoroch uvádzali slabé študijné výsledky žiakov aj pred dištančným vzdelávaním, nezáujem 
o štúdium, výchovné problémy, ako aj neosvojené študijné návyky a v bilingválnom štúdiu náročnosť 
štúdia v cudzom jazyku. Ani v jednom vzdelávacom programe sa nezistilo, že by dištančné vzdelávanie 
na sledovaných školách negatívne ovplyvnilo prospech a stali sa menej úspešnými vo vzdelávaní. Školy 
neevidovali žiakov, ktorí sa DV vôbec nezúčastňovali. 
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2.3  Úprava školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) 

Analýzy ŠkVP a rozhovory s pedagogickými a vedúcimi pedagogickými zamestnancami ukázali, že  
po návrate k prezenčnej výučbe jedna škola2 upravila učebný plán (UP) a posilnila vyučovanie 
predmetov, v ktorých žiaci nemali osvojené vedomosti a zručnosti tak, aby bola dodržaná kontinuita 
vo vzdelávaní. V šiestich subjektoch3  pristúpili k zmene obsahu vzdelávania úpravou učebných osnov, 
pričom v 2 GYM4 vykonali úpravu UO vo všetkých sledovaných vzdelávacích oblastiach. Najviac škôl 
(5) pristúpilo k úpravám UO vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami, 4 školy upravili 
UO vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia a Človek a príroda a 2 školy vo vzdelávacej oblasti 
Človek a spoločnosť. Úpravy sa zväčša týkali presunu neodučených tematických celkov alebo tém 
do vyššieho ročníka.  
 
Po návrate žiakov k prezenčnej výučbe si zmenu vyžadovala aj organizácia výchovno-vzdelávacieho 
procesu, k tejto zmene pristúpili dve školy5, jedna6 z nich zaradila do vyučovania blokové vyučovanie 
prírodovedných predmetov. V ďalšej sa úprava týkala posilnenia časovej dotácie vyučovania 
telesnej  a športovej výchovy s cieľom realizovať pohybové aktivity na jednej hodine týždenne a škola 
zároveň zaradila blokové vyučovanie maturitných predmetov pre žiakov končiacich ročníkov a upravila 
dĺžku prestávok a vyučovacích hodín. 

K úprave systému hodnotenia a klasifikácie posilnením nástrojov hodnotenia, ktoré majú formatívny 
charakter a oceňujú pokrok žiakov v učení sa, pristúpila viac ako polovica škôl (10). Upravili počet 
predmetov hodnotených slovne, eliminovali písomné a ústne skúšanie s cieľom poskytnutia spätnej 
väzby žiakom alebo sledovania ich pokroku v učení sa. Spôsob hodnotenia žiakov v jednotlivých 
vyučovacích predmetoch zmenilo päť7 škôl, a to najmä posilnením slovného hodnotenia a kombináciou 
slovného hodnotenia a klasifikácie.  

Zmeny a úpravy ŠkVP boli prerokované a odsúhlasené v pedagogických radách (okrem 18) škôl, 
ktorých sa týkali. 

2.4  Opatrenia zamerané na poskytovanie podpory žiakom, ktorí nemali vytvorené 
podmienky  na dištančné vzdelávanie 

Štátna školská inšpekcia sledovala vypracovanie a zameranie podporných opatrení v štyroch 
oblastiach, a to podpora učenia sa žiakov na vyučovacích hodinách; podpora wellbeingu všetkých 
žiakov; podpora žiakov v čase mimo vyučovania; skvalitnenie práce a vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov, pričom túto podporu deklarovalo viac ako dve tretiny škôl.  

Z rozhovorov s vedúcimi pedagogickými zamestnancami, pedagogickými zamestnancami 
a z komparácie analýz pedagogickej dokumentácie škôl bolo zistené, že sledované gymnáziá zväčša 
neevidovali žiakov ohrozených školským neúspechom, napriek tomu sa po skončení DV zamerali 
na podporu žiakov v rôznych oblastiach (Tabuľka 7).  

  

                                                 
2 Gymnázium, 1. mája, Púchov 
3 Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica; Gymnázium I. Horvátha, Ul. I. Horvátha 14, Bratislava; Gymnázium arm. gen. L. 
Svobodu, Komenského 4, Humenné; Súkromné gymnáziu, FUTURUM, Školská 66, Trenčín; Gymnázium sv. Jána Bosca, Jiráskova 5, Bardejov, 
organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Jiráskova 5, Bardejov; Gymnázium Veľká okružná 22, Žilina 
4 Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica; Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 
5 Gymnázium Jozefa Lettricha 2, Martin; Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica 
6 Gymnázium Jozefa Lettricha 2, Martin 
7 Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica; Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava; Gymnázium, 1. mája, Púchov len 
2. polroku 2019/2020; Gymnázium Veľká okružná 22, Žilina; Gymnázium Jozefa Lettricha, J. Lettricha 3, Martin 
8 Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská Bystrica 
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TABUĽKA 6 Opatrenia zamerané na poskytovanie podpory ohrozeným skupinám žiakov 

Zameranie podporných opatrení Počet 
škôl 

Opatrenia na podporu učenia sa žiakov na vyučovacích hodinách 13  

Opatrenia na   podporu wellbeingu všetkých žiakov 14 

Opatrenia na  podporu žiakov v čase mimo vyučovania 10 

Opatrenia na  skvalitnenie práce a vzdelávanie pedagogických zamestnancov 14 

Najviac zo sledovaných škôl (14) sa zameralo na podporu wellbeingu všetkých žiakov. Zistenia 
z pozorovania priameho vyučovacieho procesu potvrdili, že skoro na všetkých sledovaných hodinách 
(91,2 %) učitelia vytvárali pre edukáciu žiakov bezpečné prostredie a klíma triedy bola pozitívna.  Avšak 
v dotazníkoch len necelé dve tretiny žiakov (62,5 %) potvrdilo, že ich vyučovanie baví a na hodinách 
sa cítili bezpečne. Skoro tretina (30,9 %) žiakov sa vyjadrila, že rozhodne nie, ostatní sa vyjadriť k otázke 
nevedeli. 

Na podporu žiakov na vyučovacích hodinách sa zameralo 13 škôl, čo len čiastočne potvrdili výsledky 
dotazníkového prieskumu. Tri štvrtiny (75,21 %) žiakov sa vyjadrili, že za správnu odpoveď ich učitelia 
chvália. Len polovica žiakov (52 %) sa vyjadrila, že im učitelia vysvetlia chyby a dajú im príležitosť 
opravy. Iba necelá štvrtina opýtaných žiakov (23,6 %) pripisovala problémy s učením sa tomu, že sa 
v minulom školskom roku počas domáceho vzdelávania nezapájali do vyučovania. 

Školy sa zameriavali (14) aj na skvalitnenie práce a vzdelávanie pedagogických zamestnancov.  
Z opýtaných učiteľov tri štvrtiny (76,1 %) v dotazníku uviedli, že sa zúčastnili v ostatných dvoch rokoch 
vzdelávania zameraného na rozvíjanie osvojených a získavanie nových profesijných kompetencií. 
Prekvapujúco niektorí pedagógovia (2,18 %) nevedeli, či sa takéhoto vzdelávania zúčastnili. Viac ako 
polovica škôl (10) uvádzala, že sa zamerala na podporu žiakov v čase mimo vyučovania (doučovanie, 
konzultácie a pod.), čo ale bolo v rozpore s dotazníkovým prieskumom, pretože len veľmi malé 
percento žiakov (8,4 %) sa vyjadrilo, že im učitelia vysvetľujú učivo aj na doučovaní.  

2.5  Zistenia z priameho pozorovania vyučovacieho procesu 

Výchovno-vzdelávací proces bol posudzovaný v sledovaných subjektoch prostredníctvom priameho 
pozorovania vyučovacieho procesu. Školskí inšpektori vykonali pozorovania na 685 hodinách 
v predmetoch vzdelávacích oblastí Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek 
a príroda a  Človek a spoločnosť (Graf 3). 

GRAF 3 Počet hodín priameho pozorovania vyučovacieho procesu v predmetoch jednotlivých vzdelávacích oblastí 
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UČENIE SA ŽIAKOV 

Na väčšine pozorovaných vyučovacích hodín žiaci preukázali adekvátne komunikačné zručnosti. 
Ich ústny prejav bol kultivovaný a spisovne správny. Žiaci vyjadrovali informácie v logických 
súvislostiach, s uplatňovaním primeranej odbornej terminológie. Komunikačné zručnosti žiakov 
sa rozvíjali prostredníctvom efektívnej komunikácie s učiteľom na všetkých pozorovaných vyučovacích 
hodinách, menej často boli podporované formou vzájomnej spolupráce medzi žiakmi. Najmenej 
príležitostí dostávali žiaci na získavanie a spracúvanie informácií prostredníctvom informačno-
komunikačných technológií.  

V oblasti rozvoja poznávacích kompetencií boli identifikované nedostatky najmä pri úlohách 
rozvíjajúcich vyššie myšlienkové procesy. Iba na tretine pozorovaných hodín (37,4 %) vytvárali učitelia 
pre žiakov príležitosť rozvíjať tvorivé schopnosti a prinášať originálne riešenia problémov a úloh. 
Negatívnym zistením tiež bolo, že takmer na polovici pozorovaných hodín (43,2 %) žiaci nemali 
príležitosť prehlbovať hodnotiace kritické myslenie. Najviac pozornosti v rámci rozvoja vyšších 
myšlienkových procesov učitelia venovali (77,1 %) posilňovaniu analytického myslenia žiakov 
zadávaním úloh na identifikovanie a porovnávanie dát, posudzovanie ich vzťahov a hierarchie. 
So stúpajúcou náročnosťou úloh frekvencia ich zadávania klesala  (Graf 4).  

GRAF 4 Preukázanie poznávacích kompetencií žiakov gymnázia na sledovaných vyučovacích hodinách 

 

V rámci rozvoja kompetencií k celoživotnému učeniu sa má značnú rezervu oblasť sebahodnotenia 
vlastných učebných činností a hodnotenia výsledkov učenia sa rovesníkov. Len na tretine vyučovacích 
hodín dostali žiaci príležitosť na rozvoj tejto spôsobilosti, výsledkom čoho bola obmedzená schopnosť 
žiakov formulovať spätnú väzbu, argumentovať svoje postoje a diskutovať o odlišných rovesníckych 
názoroch. Uvedomenie si potreby autonómneho učenia sa – dôležitej oblasti kompetencie 
celoživotného učenia sa – preukázali žiaci takmer na troch štvrtinách (72,2 %) pozorovaných hodín 
(Graf 5). Žiaci sa zapájali do vyučovacieho procesu, boli sústredení na učenie a ak dostali príležitosť, 
dokázali vzájomne spolupracovať. Nové návrhy a riešenia však iniciatívne predkladali minimálne. 
Slabšou stránkou pozorovaných vyučovacích hodín bol nedostatok príležitostí na prácu s chybou, a tým 
aj neschopnosť žiakov si chybu uvedomiť a identifikovať jej príčinu. 
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K rozvíjaniu sociálnych kompetencií (Graf 5) prispievala vzájomná empatia a ústretová komunikácia 
medzi žiakmi a učiteľom, ktorá bola identifikovaná na 64,9 % pozorovaných hodín. Žiaci akceptovali 
dohodnuté pravidlá správania, v komunikácii sa vzájomne rešpektovali a aktívne počúvali, čím 
prispievali k vytváraniu pozitívnej atmosféry triedy. Slabšou oblasťou rozvoja sociálnych kompetencií 
bolo menej príležitostí pracovať vo dvojici a v tíme (24,8 %) i napriek tomu, že žiaci prejavovali záujem 
a schopnosť diskutovať a spolupracovať, a preto by bolo zaradenie tímových aktivít v sledovaných 
predmetoch efektívne a žiaduce. V dotazníkovom prieskume pomerne vysoké percento učiteľov 
(85,2 %) uviedlo, že do vyučovania začleňuje aktivity na posilnenie sociálneho učenia sa žiakov.  

GRAF 5 Preukázanie kompetencií k celoživotnému učeniu sa a sociálnych zručností a schopností žiakov gymnázia na 
sledovaných vyučovacích hodinách 

 
VYUČOVANIE UČITEĽOM 
Z výsledkov dotazníka vyplynulo, že 71,9 % učiteľov identifikovalo vo vedomostiach a zručnostiach 
v dôsledku dištančnej výučby rozdiely. Avšak podporné stimuly pre efektívne stratégie učenia sa9 
žiakov poskytovalo na pozorovaných vyučovacích hodinách len dve tretiny  60,0 % učiteľov, čo v nižšej 
miere rozvíjalo aktívne činnostné učenie sa žiakov, ich kritické myslenie a tvorivosť (Graf 6). Podmienky 
inkluzívneho vzdelávania každého žiaka uplatňovalo len 61,1 % pedagógov. Na viac ako polovici 
pozorovaných vyučovacích hodín učitelia žiakom zadávali rovnaké úlohy bez možnosti výberu 
náročnosti a nepristupovali k žiakom individuálne, čo nekorešpondovalo s tvrdeniami v dotazníku, kde 
skoro všetci (95,1 %) uvádzali, že individuálny prístup uplatňujú a diferencujú zadania podľa potrieb 
žiakov (83,8 %). Pozitívnym podporným stimulom bolo formatívne hodnotenie výkonu žiakov, ktoré 
uplatňovalo 74,7 % učiteľov. Názornosť vyučovania bola podporená vhodným a účelným použitím 
materiálnych prostriedkov vyučovacieho procesu10. Menej často boli zaradené informačno-
komunikačných technológie11 a to aj  napriek tomu, že školy IKT disponovali a pre ich využitie mali 
vhodné podmienky. Najsilnejšou stránkou vyučovacieho procesu bolo formovanie pozitívnej sociálnej 
klímy triedy (92,1 %).  
  

                                                 
9 Brainstorming, problémové vyučovanie, bádateľská výuka, diskusné metódy, projektové vyučovanie a pod. 
10 Pracovné listy, anatomické modely, laser, kalorimeter, váhy, matematické kyvadlo, mapy, odborné texty a pod. 
11 Interaktívna tabuľa, vizualizér, prezentácie, notebook, dataprojektor, mobilné aplikácie, širokospektrálna kamera a pod. 
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GRAF 6 Poskytovanie podporných stimulov učiteľom na rozvíjanie efektívnych stratégií učenia sa žiakov gymnázií 
v  predmetoch na sledovaných hodinách 

 
Výrazné pozitíva výchovno-vyučovacieho procesu: 

 podpora wellbeingu žiakov vytváraním bezpečného a rešpektujúceho prostredia;  

 kultivovaný ústny prejav žiakov; 

 uplatňovanie formatívneho hodnotenia podporujúceho výkon žiakov pozitívnou motiváciou 
formou pochvaly.  

 
Zlepšenie si vyžaduje  

 zaraďovanie úloh podporujúcich rozvoj vyšších myšlienkových procesov a kritického myslenia 
do výchovno-vyučovacieho procesu;  

 vytváranie priestoru na rozvíjanie sebahodnotiacich a hodnotiacich zručností žiakov;  

 zohľadnenie individuálnych schopností žiakov pri sprístupňovaní a overovaní poznatkov 
žiakov. 

2.6  Efektívnosť nastaveného systému podporných opatrení  

Po návrate k prezenčnej výučbe subjekty zabezpečili nadväznosť vzdelávania vo výchovno-
vyučovacom procese. Väčšina z nich po vykonaní diagnostiky vedomostí a zručností z predmetov 
sledovaných vzdelávacích oblastí prijala podporné opatrenia zamerané na podporu učenia sa žiakov. 
K revidovaniu školských vzdelávacích programov pristúpila jedna tretina škôl.  

Výsledky z dotazníkov zadaných učiteľom a žiakom preukázali, že opatrenia zamerané na podporu 
učenia sa žiakov na vyučovacích hodinách hodnotili respondenti rozdielne. Kým väčšina učiteľov 
(87,4 %) si myslela, že v dostatočnej miere do vyučovania začleňovali inovatívne formy a metódy, 
so žiakov si to myslela len viac ako polovica (53,3 %). Výukové aplikácie zaraďovala do vyučovania viac 
ako polovica učiteľov (57,9 %), s čím súhlasila len necelá tretina (28,2 %) žiakov. Výsledky priameho 
pozorovania vyučovacieho procesu preukázali, že učitelia len na viac ako dvoch tretinách hodín 
využívali materiálne prostriedky vrátane informačno-komunikačných technológií vhodne 
k stanoveným cieľom vyučovania. Výrazný rozdiel bol v odpovedi týkajúcej sa zaraďovania špecifických 
pedagogických intervencií do vyučovania, pričom viac ako dve tretiny učiteľov (80,0 %) tvrdilo, že tieto 
intervencie vo vyučovaní využíva, avšak so žiakov si to myslela len necelá pätina (17,2 %), čo bolo 
v súvislosti s pozorovaním vyučovacieho procesu rozporuplné, vytváranie podmienok na rozvoj 
každého žiaka bolo pozorované na viac ako polovici hodín. Výrazný rozdiel bol v otázke rozvíjania 
sebahodnotiacich zručností žiakov, skoro všetci učitelia (91,7 %) uviedli, že tieto zručnosti rozvíjajú, so 
žiakov s tvrdením súhlasila len polovica (52,4 %) žiakov. Zistenia z priameho vyučovacieho procesu 
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preukázali rozvíjanie hodnotenia a sebahodnotenia u žiakov len na tretine hodín. Viac žiakov (83,1 %) 
ako učiteľov (77,5 %) si myslelo, že sa v škole rozvíjalo rovesnícke učenie.  

Opatrenia zamerané na  podporu wellbeingu všetkých žiakov a posilnenie sociálneho učenia 
pociťovalo približne o tretinu menej žiakov ako učiteľov. Pozitívne vzťahy, spolupráca a motivujúca 
sociálna klíma v triedach boli pozorované školskými inšpektormi na väčšine sledovaných hodín. Podľa 
žiakov  v menšej miere boli realizované aktivity zamerané na obnovenie vzťahov v triede, ale žiaci 
(83,1 %) oceňovali pri riešení problémov s učením pomoc spolužiakov. V názoroch učiteľov (56,9 %) 
a žiakov (40,7 %) na organizovanie a zapájanie sa do programov prevencie a správania bol menší 
rozdiel, nie všetci žiaci mali o týchto aktivitách vedomosť. 

V čase mimo vyučovania poskytovali školy žiakom podporu formou prednášok, besied a aktivít 
na rôzne témy. Výrazný rozdiel v tvrdeniach učiteľov a žiakov bol v otázke poskytovania doučovania 
ako výrazného podporného opatrenia na prekonávanie bariér v učení sa po DV. Podľa vyjadrenia 
učiteľov ho poskytovalo až 82,7 %, čo ale potvrdilo len veľmi malé percento (10,7 %) žiakov. Spolupráca 
školy a rodiny bola zo strany učiteľov hodnotená pozitívne. Až 89,7 % pedagógov uviedlo, že informuje 
rodičov o žiakoch, čo ale potvrdila len štvrtina (24,5 %) žiakov. Žiaci (91,4 %) pripisovali väčší záujem 
o ich napredovanie zo strany rodičov. Podporu školského špeciálneho pedagóga, aby im poradil, ako 
sa zlepšiť v učení, potrebovala necelá pätina žiakov (18,2 %). 

Pri posudzovaní opatrení zameraných na skvalitnenie práce učiteľov a podporu ich vzdelávania skoro 
všetci (99,0 %) pedagogickí a odborní zamestnanci potvrdili posilnenie vzájomnej spolupráce. Takmer 
dve tretiny opýtaných si rozvíjalo svoje kompetencie na vzdelávaniach, ale len minimum prezentovalo 
poznatky a výsledky zo vzdelávaní na spoločných stretnutiach s kolegami alebo vzdelávaniach v škole. 
Kooperáciu s inkluzívnym tímom potvrdila necelá polovica (42,4 %) opýtaných. Napriek náročnosti DV 
a obdobia návratu do priameho výchovno-vzdelávacieho procesu wellbeing pedagógov formou 
psychickej podpory využila len necelá tretina opýtaných. 
 
Výrazne pozitívne zistenia 

 vytvorenie rešpektujúceho a pozitívneho prostredia na rozvoj žiakov; 

 nastavenie systému opatrení zameraného na podporu žiakov pri prechode z dištančného 
vzdelávania na prezenčné. 

Oblasti vyžadujúce zlepšenie 

 rozvíjanie poznávacích kompetencií na úrovni vyšších myšlienkových procesov; 

 rozvíjanie kompetencií k celoživotnému učeniu sa a sociálnych zručností žiakov; 

 rozvíjanie hodnotiacich zručností žiakov smerom k sebahodnoteniu a hodnoteniu práce 
spolužiakov; 

 poskytovanie podporných stimulov učiteľmi využívaním efektívnych stratégií učenia sa 
žiakov. 
 

2.7  Iné zistenia 

V jednom subjekte12 boli žiaci s vyučovacím jazykom slovenským spojení so žiakmi z triedy 
s vyučovacím jazykom maďarským v predmetoch seminár z dejepisu a seminár z biológie a vyučovanie 
bolo realizované v slovenskom a maďarskom jazyku. 

V jednom GYM13 bola na základe podnetu sledovaná aj klíma školy, ktorá sa ukázala ako otvorená 
a v súvislosti s ďalšími časťami podnetu porušenie právnych predpisov ŠŠI nekonštatovala.  

V ďalšej škole14 učebný plán pre 5-ročný vzdelávací program nebol v súlade s poznámkami 
k rámcovému učebnému plánu pre GYM s 2 vyučovacími jazykom, pretože predmety vyučované 

                                                 
12 Gymnázium - Gimnázium Adyho 7, Štúrovo 
13 Gymnázium, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce 
14 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 
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v druhom vyučovacom jazyku neboli zastúpené v minimálnej týždennej hodinovej dotácii 
35 vyučovacích hodín v 2. až 5. ročníku. Zároveň sa vyučovanie uskutočňovalo v rozpore s poznámkami 
k rámcovým učebným plánom pre gymnáziá so 4-ročným, 5-ročným a 8-ročným vzdelávacím 
programom, pretože do skupín pre vyučovanie voliteľných predmetov boli zaraďovaní žiaci rôznych 

ročníkov. 

3  ZÁVERY 

V školskom roku 2021/2022 vykonalo úpravu ŠkVP v plnom rozsahu 6 škôl tak, aby zabezpečili 

nadväznosť vzdelávania žiakov. Zmeny sa týkali najmä úpravy učebných osnov presunutím tém 
do vyššieho ročníka v predmetoch sledovaných vzdelávacích oblastí, menej často úpravy učebných 
plánov využitím disponibilných hodín v predmetoch, v ktorých nebol prebraný obsah vzdelávania. 
Úpravu organizácie vzdelávania vytvorením priestoru na prepájanie tém v rámci medzipredmetových 
vzťahov využili 2 školy a dĺžku prestávok upravila 1 škola. Úpravu systému hodnotenia a klasifikácie 
v prospech pozitívnej motivácie žiakov upravila viac ako polovica škôl.  

Školy síce nemali komplexne vypracovaný systém opatrení na podporu žiakov ohrozeným školským 
neúspechom, pretože takýchto žiakov v dôsledku dištančného vzdelávania neevidovali, avšak podporu 
žiakom s cieľom vyrovnávať vedomostné rozdiely vzniknuté v dôsledku DV v rôznej miere poskytovali. 
Vo výchovno-vzdelávacom procese bola podpora wellbeingu žiakov pozorovaná vytváraním 
bezpečného a rešpektujúceho prostredia, uplatňovaním formatívneho hodnotenia podporujúceho 
výkon žiakov, pozitívnou motiváciou formou pochvaly a podporou autonómneho učenia sa žiakov. 
Značná časť žiakov a pedagógov si uvedomovala negatívny dopad dištančného vzdelávania na rozvoj 
vedomostí zručností a schopností a stratu schopnosti systematicky sústredene pracovať, väčšina 
žiakov necítila dostatočnú podporu od vyučujúcich najmä v čase mimo vyučovania.  

Školy deklarovali vyhovujúce podmienky na DV v domácom prostredí. Výsledky dotazníkového 
prieskumu preukázali, že učitelia si uvedomovali negatívne dopady DV na rozvoj vedomostí, zručností 
a postojov žiakov, proces edukácie ale nebol dostatočne personalizovaný. 

Výrazným pozitívom podpory vo výchovno-vzdelávacom procese bolo vytváranie bezpečného 
a rešpektujúceho prostredia pre žiakov. Výraznými negatívami boli výsledky z pozorovaní priameho 
vyučovacieho procesu v oblasti rozvíjania vyšších myšlienkových procesov zadávaním divergentných 
úloh, úloh na rozvoj tvorivosti a využívanie argumentácie. Najslabšou stránkou výchovno-
vzdelávacieho procesu bol rozvoj hodnotiacich a  sebahodnotiach zručností. Vzhľadom na fakt, že 
menej úspešných žiakov nemožno identifikovať ako žiakov, ktorí mali slabé študijné výsledky 
v dôsledku DV, nemožno jednoznačne určiť príčiny ich školského neúspechu. Nakoľko kontrolované 
subjekty neevidovali žiakov ohrozených školským neúspechom v dôsledku dištančného vzdelávania, 
nepristupovali k vytvoreniu uceleného systému podporných opatrenia. Napriek tomu sa v uvedených 
oblastiach v rôznej miere zameriavali na podporu žiakov a pedagógov po návrate k prezenčnému 
vyučovaniu.  

 

4  ODPORÚČANIA A PODNETY 

4.1  Odporúčania na úrovni školy 

 sledovať v rámci zabezpečenia inkluzívneho prístupu vo vyučovacom procese činnosti, ktoré 
budú diferencované z hľadiska rozsahu učiva a požiadaviek na výkon žiaka podľa jeho potrieb, 
schopností a možností; 

 monitorovať a vyhodnocovať v rámci kontrolného systému kvalitu edukácie so zameraním 
na uplatňovanie efektívnych metód a foriem rozvíjajúcich vyššie myšlienkové procesy žiakov, 
ich motivačné hodnotenie a rozvíjanie hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností; 

 vytvárať podmienky na systematickú podporu pedagogických zamestnancov v oblasti 
wellbeingu a sociálno-emocionálneho zdravia. 
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4.2  Odporúčania pre zriaďovateľov 

 stimulovať inkluzívnu kultúru škôl vytváraním školského podporného tímu zloženého 
z pedagogických a odborných zamestnancov;  

 aktualizovať vybavenie škôl IKT na podporu hybridného vzdelávania; 

 monitorovať na gymnáziách wellbeing pedagogických zamestnancov. 
 

4.3  Odporúčania na úrovni systému 

 vyčleniť finančné prostriedky na zabezpečenie digitálnych technológií a metodických 
a učebných materiálov pre pedagogických zamestnancov vzdelávajúcich žiakov počas 
dištančného vzdelávania. 

 poskytovať aj naďalej pedagogickým a odborným zamestnancom vzdelávacie programy 
zamerané na prezentáciu výsledkov vlastnej práce učiteľov formou tréningu ich prezentačných 
zručností; 

 poskytovať aj naďalej pedagogickým zamestnancom vzdelávanie v oblasti uplatňovania 
aktivizujúcich metód a foriem práce stimulujúcich kooperatívne učenie, kritické myslenie, 
tvorivosť, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti žiakov; 

 poskytnúť pedagogickým a odborným zamestnancom vzdelávanie v oblasti wellbeingu 
a podpory sociálno-emocionálneho zdravia žiakov; 

 poskytnúť školám odbornú a metodickú podporu na zabezpečenie efektívneho vyučovania 
všetkých predmetov; 

 poskytovať podporu učiteľom v oblasti inklúzie s cieľom zabezpečiť rovnaký prístupu 

ku kvalitnému vzdelaniu všetkých žiakov. 
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