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ZÁSADY KOMUNIKÁCIE 

UČITEĽ-RODIČ-ŽIAK  

PRI DOMÁCOM 

VZDELÁVANÍ 

V MIMORIADNEJ 

SITUÁCII 



Zásady komunikácie pri domácom vzdelávaní 

Odporúčania pre učiteľov a rodičov – ako deti motivovať, vzbudiť ich záujem  a hlavne udržiavať  počas 

dlhšieho časového obdobia v pracovnom nasadení, ale aj naučiť deti, ako sa učiť samé,  

 

KOMUNIKÁCIA  - ZADÁVANIE ÚLOH – žiaci II. stupeň 

- U žiakov vyšších ročníkov  II. stupňa je vhodné, aby učitelia komunikovali buď priamo so žiakmi 

cez portál (napr. www.bezkriedy.sk), alebo zasielaním emailov na pre nich zriadenú emailovú 

adresu monitorovanú rodičmi. Posilňuje to ich zodpovednosť, samostatnosť a sebadôveru, 

odbremenia sa tak rodičia od preposielania alebo zadávania úloh a ich neustáleho pripomínania 

a zníži sa tak aj negatívna komunikácia medzi rodičmi a deťmi.   

- Rodičia raz denne, prípadne raz za dva dni môžu prejsť zoznam úloh a overiť si čo sa dieťaťu 

podarilo splniť. Dobré je, aby sa dieťa naučilo ako si zaznamenávať nesplnené úlohy a najmä 

väčšie projekty s dlhším časovým obdobím na realizáciu.  

- Možnosť priamej komunikácie so žiakmi umožňuje učiteľom osloviť žiakov priamo, opýtať sa na 

to ako sa im darí, čo ich zaujalo, ako sa majú. Podporiť slabších žiakov a  žiakov, o ktorých vedia, 

že potrebujú viacej povzbudenia a monitorovania. 

- Pri zadávaní úloh – uviesť tému/úlohu  krátkym buď popisom alebo formou krátkej audio/video 

nahrávky, čo je dôležité v danej látke, čo je menej podstatné, ako postupovať. Môže to veľmi 

pomôcť žiakom, zorientovať sa, nenechať sa odradiť rozsiahlymi textami a hlavne sa naučiť 

samostatne pracovať s témou. 

- Priebežne môže učiteľ žiadať o zaslanie fotky alebo malého projektu učiteľovi na kontrolu, ale 

nemalo by to byť každodennou povinnosťou (za predmet raz za 2 týždne) 

- Používať ďalšie učebné zdroje online, pracovné listy ako prílohy emailov,  dávať žiakom trochu iné 

ako bežné úlohy, meniť formy, aby sa udržala motivácia a žiaci sa tešili, čo učiteľ vymyslí 

- Domáce vyučovanie prinesie aj pozitíva – deti sa naučia zodpovednosti, vlastnému plánovaniu, 

budú sa vedieť spoľahnúť na svoje schopnosti učiť sa, nadobudnú nové zručnosti a skúsenosti, 

ktoré neskôr využijú napríklad na strednej škole. Tiež sa môžu zapojiť do vzdelávania mladších 

súrodencov. 

 

 

 



Žiaci I. stupňa 

- Akékoľvek interaktívne a čo najnázornejšie formy zadávania úloh – krátka audio/video nahrávka 

od učiteľa (jeho hlas/videozáznam), pomôžu mladších žiakov motivovať k učeniu,  najmenší žiaci 

majú veľmi blízky vzťah s učiteľmi, krátky list/pár online slov učiteľov k deťom s prejavmi 

povzbudenia a záujmu o ne, krátka audio nahrávka (počujú ich hlas) pomáha žiakom lepšie 

pochopiť situáciu a potrebu pokračovať v učení aj bez školy 

- Pri zadávaní úloh využívať prierezové témy, čo bude mladším žiakom dávať väčší zmysel a posilní 

sa ich motivácia (napr. jedna téma: zvieratká v lese – využitie v mat, sj, prvouka) 

- Okrem bežných úloh, zadávať aj úlohy, kde viacej využijú svoju tvorivosť (kreslenie, stavebnice, 

domáce pokusy) 

 

 


