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Vážení,
oboznamujeme Vás, že vláda Srbskej republiky rozhodla, že v dôsledku súčasnej
epidemiologickej situácie v krajine, dočasne prerušiť priamu vzdelávaco-výchovnú prácu v základných
a stredných školách na území Srbskej republiky. S cieľom realizovania práva žiakov vzdelávať sa
Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja pripravilo operatívny plán na pokračovanie práce
škôl v sťažených podmienkach, cez realizáciu výchovno-vzdelávacej práce prostredníctvom diaľkovej
výučby, vzhľadom na to, že dočasné prerušenie priamej výučby v školách neznamená aj prerušenie
výchovno-vzdelávacej práce so žiakmi.
Realizácia výchovno-vzdelávacej práce prostredníctvom diaľkovej výučby sa začína 17.
marca 2020.
Realizácia výchovno-vzdelávacej práce je určená prostredníctvom rozličných spôsobov
a prístupov na realizáciu komunikácie so žiakmi a rodičmi / zákonnými zastupiteľmi (ďalej v texte:
rodičia), pričom sa bude prihliadať na celkové ľudské a technické zdroje škôl, ako aj na technické
kapacity rodiny žiakov.
V organizovanej diaľkovej výučbe, ktorú zabezpečuje ministerstvo, je dôraz na programových
obsahoch všeobecných a odborných predmetov s najväčším fondom hodín. Okrem toho školy sú
povinné v súlade s vlastnými zdrojmi na podporu diaľkovej výučby a s použitím dostupných platforiem
na učenie nájsť spôsoby na realizovanie obsahu a vo všetkých iných predmetoch a programoch, na
základe predpísaného plánu a programu výučby.
S cieľom realizácie rovnakých práv na vzdelávanie všetkých detí, školy sú povinné, ak neexistuje
možnosť komunikovať so žiakmi prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, nájsť
alternatívne spôsoby na podporu v štúdiu žiakov, berúc ohľad na všetky odporúčania na prevenciu
šírenia vírusu COVID-19, berúc ohľad predovšetkým na žiakov, ktorí pochádzajú z rodín nízkeho
socioekonomického štatusu, ako aj na všetkých ostatných žiakov, ktorým nie sú k dispozícii
elektronické formy komunikácie a iné súčasné komunikačné zdroje (napr. zabezpečenie tlačeného
materiálu na prácu alebo pokyny na učenie sa, ktoré triedni učitelia odovzdávajú rodičom).
Pre žiakov základnej školy Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja pripravilo
edukačné obsahy na diaľkovú výučbu, ktoré budú vysielané na Rádio-televízii Srbska, Kanál 3.
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Šesť dní v týždni od utorka 17. marca 2020 od 8 hodín budú vysielané vyučovacie jednotky
všeobecných predmetov podľa rozvrhu, ktorý bude dostupný na webovej stránke školy, webovej
stránke ministerstva, ako aj na www.rasporednastave.gov.rs. Rozvrh vysielania bude vyvesený aj na
oznamovacích tabuliach v samotných školách (na vchode, vonkajšia oznamovacia tabuľa).
Pre všetkých žiakov od 1. do 7. ročníka budú sa vysielať vzdelávacie obsahy v blokoch po dve
hodiny denne. Pre žiakov 8. ročníka sa budú vysielať edukačné obsahy v blokoch po tri hodiny denne,
z ktorých dve vždy budú srbský jazyk a matematika, a tretia hodina jeden z predmetov, ktorý sa bude
skladať na záverečnej skúške. Všetky vysielané obsahy od nasledujúceho dňa budú dostupné pre
neohraničený počet prehľadov na platforme RTS Planety. Operátori nebudú účtovať poplatky za tok
a prenos údajov pre uvedené edukačné obsahy (bezplatné internet minúty).
Ostatné edukačné obsahy na výučbu a pokyny na prácu pre vysielané hodiny, ako aj pre
predmety, ktoré nebudú vysielané, budú dostavené žiakom alebo rodičom cez Viber skupinu alebo
prostredníctvom elektronickej pošty od triednych profesorov alebo predmetového učiteľa (napr.
poukázanie žiakom na texty v učebniciach, ktoré treba prečítať, na webové stránky, na ktorých sa
nachádzajú prezentácie a filmy, potom na úlohy, ktoré si treba precvičiť, pokyny na vypracovanie
domácej úlohy atď.).
Prebiehajú prípravy i na hodiny v jazykoch národnostných menšín (predmet – materinský jazyk
od 1. do 4. ročníka základnej školy), ktoré budú vysielané na RTV 2, ale aj na niektorých lokálnych
a súkromných televíziách. Na platforme RTS Planeta pre žiakov – príslušníkov národnostných menšín,
ktorí úplne navštevujú výučbu v materinskom jazyku, budú dostupné aj iné digitálne obsahy, ako aj
nahrávky hodín. Chýbajúce obsahy v materinskom jazyku budú môcť sledovať v srbskom jazyku
prostredníctvom kanálu RTS 3 a RTS Planety. O začiatku vysielania a zverejnenia obsahu, školy a tým
spôsobom aj rodičia, budú oboznámení prostredníctvom stránky ministerstva a stránok
národnostných rád národnostných menšín. Učitelia, ktorí vyučujú v jazyku národnostných menšín, sú
povinní poskytnúť dodatočnú podporu vo výučbe, prostredníctvom všetkých dostupných
komunikačných foriem.
Pre žiakov stredných škôl výučba zo všeobecných predmetov a jednotlivých odborných
predmetov bude dostupná prostredníctvom platformy RTS Planeta. Stredná škola je povinná na svojej
webovej stránke umiestniť banner so všetkými stránkami, kde sú v dispozícii lekcie a platformy na
učenie sa.
Pre žiakov, ktorým je potrebný štruktúrovaný individualizovaný prístup k práci, resp.
prispôsobovanie v rámci individuálneho vzdelávacieho plánu (IVP), IVP-1, IVP-2, IVP-3, učitelia
pripravia osobitné vyučovacie materiály a sprístupnia ich žiakom spôsobom, akým sa dohodnú s ich
rodičmi.
Učiteľom a žiakom základných a stredných škôl je dostupný veľký počet online platforiem
(Viber, Zoom, Microsoft Teams), ako aj národná platforma pre online výučbu Moja škola. Ich
uplatnením učitelia a žiaci budú môcť realizovať interakciu a výmenu materiálov na zdolanie
programových obsahov. Pokyny a pedagogické odporúčania na používanie týchto platforiem sa
nachádzajú na webovej stránke www.rasporednastave.gov.rs a ich používanie je bezplatné. Na
oficiálnej webovej stránke ministerstva budú k dispozícii zodpovedajúce pokyny, ako aj oboznámenia
o dátumoch v súvislosti so začiatkom ich uplatnenia.
Pre dobro žiakov, pre ich rozvoj a vzdelávanie s cieľom úspešného ukončenia bežného
školského roku, prosia sa rodičia, aby zodpovedne a v súlade so svojimi možnosťami kontrolovali
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proces diaľkovej výučby a podnecovali žiakov na pravidelné vykonávanie svojich povinností. Účel
dostupnosti obsahov na učenie sa je realizácia samotného vyučovacieho procesu, ktorý v dôsledku
mimoriadnej situácie bude prebiehať doma za podpory učiteľov, ale aj samotných rodičov. Žiakom
budú poskytované pokyny na cvičenie, vypracovanie domácich úloh, písanie esejí, vypracovanie
prezentácií a iných produktov, ktoré sami alebo pomocou rodičov, v závislosti od veku a digitálnych
kompetencií, doručia učiteľom prostredníctvom mailu alebo iné vzdelávacie platformy, a to pre všetky
predmety, čím sa zabezpečí kontinuita vo vyučovaní, sledovanie zdokonaľovania a možnosť
známkovania. Učitelia sú povinní všetky realizované vyučovacie jednotky evidovať v elektronickom
denníku a / alebo prostredníctvom iných foriem pedagogickej dokumentácie. Po tom, čo sa podmienky
znormalizujú a po návrate do škôl, všetky kvalitné formatívne známky a nahliadnutia učiteľov môžu byť
značne uplatnené na sumárne hodnotenie na konci školského roka.
To všetko sú podmienky na zabezpečenie konca školského roka a pokračovanie školenia. Iba
s pochopením záujmov žiakov a s rodičovskou podporou môžeme spoločne realizovať túto povinnosť.
Prostredníctvom škôl rodičia budú dostávať aj iné pokyny od príslušných orgánov, v súvislosti
s epidemiologickú situáciu, ale aj užitočné rady ako formy psychosociálnej pomoci v mimoriadnych
okolnostiach.
Dodatočné informácie v súvislosti s diaľkovou výučbou ako formou vyučovacej podpory, sú
rodičom k dispozícii na telefónnom čísle 011/735 05 57.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu
MINISTER
Mladen Šarčević

