Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
ku organizácii výchovno-vzdelávacích aktivít počas jarných prázdnin
v školskom roku 2020/2021
tzv. „JARNÉ ŠKOLY“
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Úvod
Ako súčasť opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) na zmiernenie
dopadov pandémie COVID-19 vo výchove a vzdelávaní môžu základné a stredné školy počas
jarných prázdnin v školskom roku 2020/2021 organizovať tzv. jarné školy. Ich cieľom je prispieť
k vyrovnaniu rozdielov medzi žiakmi, podporiť učenie sa najmä u tých žiakov, ktorí nemali
prístup k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu.
Jarné školy sú organizované na báze dobrovoľnosti v čase jarných prázdnin. Je na rozhodnutí
zriaďovateľa a riaditeľa základnej školy alebo strednej školy, či jarnú školu pre svojich žiakov
sprístupní. Rovnako je na rozhodnutí zákonného zástupcu, či túto možnosť pre svoje dieťa využije.
Možnosť realizácie jarnej školy závisí tiež od aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie na
národnej, regionálnej a školskej úrovni počas obdobia jarných prázdnin.
Pri organizácii jarnej školy platia v oblasti testovania, vytvárania skupín a pod. tie isté pravidlá,
ako pre školy a školské zariadenia určené rozhodnutím ministra školstva, platnými uzneseniami
vlády, vyhláškami ÚVZ SR a COVID automatom.
Príklad: Ak je stanovené rozhodnutím ministra, že na druhom stupni základnej školy sa neučia
celé triedy prezenčne, ale len v skupinách 5+1, nemôže škola zorganizovať väčšie skupiny ako
5+1 počas prebiehajúcej jarnej školy.

Zámer jarných škôl na základných a stredných školách
Zámerom jarných škôl je poskytnúť žiakom základných a stredných škôl možnosť nadobudnúť,
prípadne upevniť si vedomosti, zručnosti, schopnosti a spôsobilosti, ktoré si nedostatočne
osvojili počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách. Súčasne je ich
cieľom pomôcť vyrovnať rozdiely medzi žiakmi, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku
nedostatočného zapojenia časti z nich do dištančného vzdelávania.
Jarné školy vytvárajú tiež priestor na realizáciu takých vyučovacích predmetov, ktoré sa
vzhľadom na ich charakter nedali realizovať dištančnou formou vzdelávania, avšak ich
zvládnutie je nevyhnutné pre dosahovanie cieľov vzdelávania.
Pre žiakov stredných škôl vytvára jarná škola priestor na realizáciu zameškaného
praktického vyučovania (odborná prax, súvislá odborná prax, odborný výcvik, praktické
cvičenia), ktoré nemohlo byť v dôsledku dištančného vzdelávania plnohodnotne
zabezpečované.
V neposlednom rade môžu jarné školy uľahčiť návrat žiakov do škôl a ich opätovnú
adaptáciu na školské prostredie, podporiť ich socializáciu a sprostredkovať kontakt s
rovesníkmi, ktorý u nich dlhšie obdobie absentoval.

Je na rozhodnutí základnej školy, či zorganizuje činnosť tak, aby okrem vzdelávacích aktivít
prebiehali aj aktivity v školskom klube detí v poobedňajších hodinách, alebo jarná škola
bude prebiehať len doobeda.

Cieľová skupina jarných škôl
Jarné školy sú určené pre žiakov:
 všetkých ročníkov základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej „základných škôl“),


všetkých ročníkov stredných škôl, stredné školy pre žiakov so ŠVVP,
odborných učilíšť a praktických škôl (ďalej „stredných škôl“).

Cieľovou skupinou jarných škôl sú prioritne žiaci, ktorí nemali zabezpečený plnohodnotný
prístup k dištančnému vzdelávaniu, ale aj žiaci ostatných, najmä končiacich ročníkov (9.
ročník základných škôl, žiaci stredných škôl, ktorí konajú záverečnú skúšku, maturitnú
skúšku alebo absolventskú skúšku). Jarné školy sú taktiež odporúčaným nástrojom pre
žiakov, ktorí si nemohli plnohodnotne osvojiť vedomosti a zručnosti v odborných
predmetoch alebo v rámci praktického vyučovania. Účasť žiakov na jarných š kolách je
dobrovoľná.

Organizátori výchovno-vzdelávacích aktivít počas jarných prázdnin
Organizátorom jarných škôl sú:



základné školy, príp. základné školy v spolupráci so školskými klubmi detí (pre
zabezpečenie aj popoludňajších aktivít);
stredné školy v spolupráci so zamestnávateľmi na pracoviskách praktického
vyučovania alebo pracoviskách zamestnávateľa a v dielňach školy pod vedením
majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe.

Školy pri ich realizácii môžu spolupracovať s centrami voľného času, komunitnými
centrami, nízkoprahovými sociálnymi službami pre deti a rodinu, vysokými školami a
univerzitami, mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektmi.

Personálne zabezpečenie jarných škôl
Personálne zabezpečenie jarných škôl vychádza z konkrétnych možností a podmienok
jednotlivých škôl. Na realizácii výchovno-vzdelávacích aktivít jarných škôl sa môžu podieľať
pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí si tak počas jarných prázdnin nečerpajú
dovolenku.
V prípade zapojenia ďalších subjektov sa odporúča pracovať v tímoch zložených z
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, doplnených o budúcich
učiteľov, sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov a ďalších, pričom úlohou pedagogických
zamestnancov je najmä zabezpečenie realizácie vzdelávacích aktivít. Pedagogickí a odborní

zamestnanci by mali byť v pozícii koordinátorov a garantov vzdelávacích aktivít, keďže
primárnym zámerom jarných škôl je zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania.
Určený program jarných škôl môže byť doplnený o individuálne doučovanie (bližšie na:
https://ucimenadialku.sk/doucovanie).

Stravovanie a ubytovanie žiakov počas jarných škôl
Je vhodné, aby žiakom počas jarných škôl bola zabezpečená strava v zariadeniach
školského stravovania. V prípade žiakov základných škôl sa jarná škola považuje za súčasť
výchovno-vzdelávacieho procesu a náklady na prípravu a výdaj stravy je možné uhrádzať z
dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z.
z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov.
V prípade potreby ubytovania žiakov v školskom internáte počas realizácie jarných škôl
škola postupuje podľa účinných rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu a
usmernení zverejnenými na webovom sídle MŠVVŠ SR, platným v čase trvania jarných
prázdnin.

Organizácia a obsah výchovno-vzdelávacích aktivít jarných škôl
Rozdelenie žiakov do skupín závisí od počtu žiakov, ktorí prejavia záujem o účasť na
aktivitách jarnej školy a od ich potrieb. Možné je aj vytvorenie jednej skupiny zo všetkých
žiakov. Školy sa tiež môžu rozhodnúť poskytovať len individuálnu výučbu alebo
individuálne konzultácie pre jednotlivých žiakov.
V prípade, ak je nevyhnutné žiakov základných škôl spájať do skupín naprieč ročníkmi,
odporúča sa nasledovné rozdelenie:
 skupina: žiaci 0. – 3. ročníka
 skupina: žiaci 4. – 5. ročníka
 skupina: žiaci 6. – 9. ročníka (resp. 10. ročníka)
V prípade stredných škôl je možné vytvárať skupiny podľa typu predmetu alebo spájať
žiakov rôznych ročníkov.
Pre žiakov končiacich ročníkov (9. ročník základných škôl, žiaci stredných škôl, ktorí konajú
záverečnú skúšku, maturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku) je odporúčané vytvárať
samostatné skupiny.
Miestom realizácie vzdelávacích aktivít je škola, prípadne vonkajšie priestory a blízke okolie
školy. Miestom realizácie praktického vyučovania v strednej škole okrem tried a dielne
môže byť aj pracovisko zamestnávateľa, pracovisko praktického vyučovania a pod.
Nie je nutné ani žiaduce, aby aktivity jarnej školy kopírovali bežný rozvrh hodín. Obsah
výchovno- vzdelávacích aktivít by mal byť prioritne zameraný na doplnenie a upevnenie
tých vedomostí a zručností, ktoré si žiaci nedostatočne osvojili počas obdobia dištančného

vzdelávania a na vyrovnanie rozdielov medzi žiakmi. Môže sa tiež sústre ďovať na tie
vyučovacie predmety, ktoré sa počas dištančného vzdelávania nerealizovali.
Program vzdelávacích aktivít môže byť zostavený tak, aby podporoval učenie sa v
súvislostiach, čitateľskú, matematickú, informačnú a prírodovednú gramotnosť. Odporúča
sa využívať projektové vyučovanie, problémové úlohy, čitateľské kluby alebo matematické
dielne. Môže sa kombinovať skupinové vyučovanie a individuálne konzultácie, ranné kruhy
a rôzne hry podporujúce socializáciu žiakov. Súčasťou aktivít jarnej školy môžu b yť aj
pohybové aktivity, ktoré by však nemali tvoriť hlavnú náplň dňa. Počas jarnej školy sa
nezadávajú úlohy na domácu prípravu (teda domáce úlohy).
Organizátor jarnej školy vedie evidenciu dochádzky žiakov, ktorí sa jej zúčastňujú , najmä
z dôvodu podkladov pre ich stravovanie, a to v triednej knihe alebo v osobitnom
dokumente.

Financovanie výchovno-vzdelávacích aktivít jarných škôl
V prípade, že školám vzniknú v súvislosti s organizáciou jarných škôl zvýšené náklady (napr.
v súvislosti s personálnym zabezpečením alebo materiálnym zabezpečením), budú im
preplatené v rámci tzv. dohodovacieho konania. Odporúčame riaditeľom škôl, aby svojim
zamestnancom, ktorí budú realizovať jarnú školu počas celého týždňa, vyplatili odmenu do
výšky 100, - Eur. V prípade takto zvýšených personálnych nákladov a možných
prevádzkových nákladov, ktoré škola nedokáže pokryť z normatívnych finančných
prostriedkov, predkladá zriaďovateľ školy žiadosť o tzv. dohodovacie konanie na MŠVVaŠ
prostredníctvom príslušného odboru školstva okresného úradu v sídle kraja.

Hygienické opatrenia pre prevenciu nákazy COVID-19
Organizátori jarnej školy rešpektujú nariadenia a vyhlášky a opatrenia Úradu verejného
zdravotníctva SR, platné počas obdobia jarných prázdnin, ako aj opatrenia pre prevenciu
nákazy COVID-19, ktoré sú súčasťou manuálov pre školy a školské zariadenia, vydaných
MŠVVaŠ SR.

Termín realizácie jarných škôl
Jarné školy sú realizované počas obdobia jarných prázdnin v príslušnom kraji:
15. – 19. 02. 2021

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

22. – 26. 02. 2021

Košický kraj, Prešovský kraj

01. – 05. 03. 2021

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

