
METODICKÉ USMERNENIE K PRÍPRAVE PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA FCHPT STU 

V ZS 2020/2021 

 

Už počas skúškového obdobia LS 2019/2020 vedenie FCHPT STU začalo s prípravou pedagogického 

procesu v ZS 2020/2021. Vychádzali sme z koncepcie prípravy blokového rozvrhu, ktorý predpokladá 

v prvých 4 týždňoch semestra prezenčnú výučbu predovšetkým laboratórnych cvičení doplnených 

ďalšími vzdelávacími aktivitami. Od piateho týždňa sú v rozvrhu len prednášky a cvičenia, ktoré by sa 

v prípade potreby vyučovali dištančnou formou. Súčasná situácia a s ňou spojené odporúčania 

MŠVVaŠ (https://www.minedu.sk/data/att/17109.pdf) prináša nové skutočnosti, ktoré pri príprave ZS 

musíme akceptovať a flexibilne na ne reagovať. Odporúčame Vám oboznámiť sa s koncepciou tohto 

dokumentu a výstražného systému formulovaného v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. 

Informácie nájdete na vyššie uvedenej adrese.  

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K ZAČIATKU SEMESTRA 

 Promócie v náhradných termínoch 11. a 16. 9. 2020 sa rušia; 

 Ak. rok sa začína v termíne podľa pôvodného harmonogramu, t. j. 21.9.2020;  

 Slávnostné otvorenie ak. roka na STU prebehne on-line aj s vyhlásením ocenených učiteľov, 

vedcov  a vedeckých tímov za ak. rok 2019/2020; 

 Každý zamestnanec v prvom výučbovom týždni semestra vyplní  on-line dotazník o 

zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní; linka na on-line  

dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia zamestnanca a študenta bude 

zverejnená na stránke https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/koronavirus-a-stu-vsetko-co-

potrebujete-vediet.html?page_id=13298 a na výveske v AIS; 

 

POKYNY K PEDAGOGICKÉMU PROCESU 

 Učitelia počas pedagogického procesu nosia rúško prekrývajúce ústa a nos alebo štít 

a dodržujú patričný odstup; 

 Vyučujúci (samozrejme aj študent) sa môže zúčastniť prezenčnej výučby len ak sa neprejavujú 

uňho príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, 

bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, náhla strata chuti a/alebo čuchu a pod.); účasť 

učiteľa na prezenčnej výučbe v prípade týchto príznakov sa bude považovať za porušenie 

pracovnej disciplíny;  

 Vzdelávanie bude prebiehať v pevne stanovených skupinách (krúžkoch), rozvrh bude 

študentom vytvorený a zverejnený týždeň pred začiatkom semestra (nebudú si ho vytvárať 

sami tak, ako bolo zvyčajné); 

 Prednášky sa budú realizovať dištančnou metódou pre skupiny, v ktorých nie je možné 

zabezpečiť vyučovanie v miestnosti s dvojnásobnou kapacitou. V ZS 2020/2021 sú to 

prednášky z týchto predmetov: 

N424M3_4B   Matematika I 

N4190_4B   Anorganická chémia 

N436T0_4B   Toxikológia 
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N428F3_4B   Fyzika II 

N423C5_4B   Chemické a energetické inžinierstvo 

N400F0_4B   Fyzikálna chémia I 

N426Z0_4B   Základy všeobecnej mikrobiológie 

V ostatných predmetoch budú prednášky prebiehať prezenčne tak, aby bola využitá na fyzickú 

prítomnosť najviac polovica kapacity prednáškovej miestnosti a medzi študentmi boli 

zabezpečené rozostupy (šachovnicové sedenie). Garant predmetu môže rozhodnúť 

o dištančnej forme prednášok, ktoré majú byť prednášané prezenčne. Svoje rozhodnutie 

oznámi dekanovi.  

 Odporúčame všetkým vyučujúcim, aby sa zároveň pripravovali na dištančnú formu prednášok 

pre prípad náhlej zmeny situácie a s tým súvisiacich opatrení. Vyučujúci pred začiatkom 

semestra vypracujú podmienky priebežnej kontroly a ukončenia predmetu pre prípad 

prezenčnej i dištančnej, príp. kombinovanej formy vzdelávania, s ktorými oboznámia 

študentov podľa aktuálnej situácie na začiatku výučby; 

 Laboratórne cvičenia a cvičenia sa budú realizovať prezenčne s dôsledným dodržaním pokynov 

ÚVZ SR. Okrem rúšok sú študenti povinní na laboratórnych cvičeniach a výpočtových 

cvičeniach, na ktorých pracujú s počítačom, používať aj rukavice. Docvičovanie cvičení alebo 

laboratórnych cvičení s inou skupinou nie je možné. Docvičovanie sa bude riešiť individuálne 

v poslednom týždni semestra alebo v skúškovom období; 

 Všetky vzdelávacie činnosti budú prebiehať v skrátenom režime (vyučovacia hodina v trvaní 45 

minút) tak, aby medzi jednotlivými vzdelávacími činnosťami bola dostatočne dlhá prestávka 

(minimálne 30 minút po akcii s výmerou 2 vyučovacích hodín, 15 minút po hodinovej akcii) 

a mohlo sa realizovať intenzívne vetranie miestnosti, ktoré zabezpečí vyučujúci; 

 Počas vzdelávacieho procesu je zakázané jesť, piť, žuvať žuvačku; 

 Na každej vzdelávacej aktivite vyučujúci dôsledne zabezpečí prezenciu. Prezenčné listiny 

archivuje pre prípad ochorenia niektorého z členov skupiny a na požiadanie je povinný 

predložiť ich prodekanke pre následnú identifikáciu kontaktov; 

 V oranžovej (1 prípad ochorenia v skupine) alebo červenej fáze (2 a viac prípadov ochorenia 

v skupine) sa automaticky prechádza na dištančnú metódu vzdelávania v rámci skupiny, v 

ktorej sa vyskytlo ochorenie; 

 Telesná výchova sa v rámci možností realizuje v exteriéroch. V telocvičniach a iných uzavretých 

priestoroch sa dodržujú nariadenia ÚVZ týkajúce sa športovísk všeobecne (dôkladná 

dezinfekcia náradia po každom cvičení, rozostupy, vetranie); 

 Výučbu zahraničných študentov v rámci programu Erasmus+, Ceepus a iných koordinuje 

prodekan Drtil. U študentov prichádzajúcich z rizikových krajín sa odporúča dištančná forma 

vzdelávania; 

 Detaily pedagogického procesu a požiadavky na technické zabezpečenie konzultujte 

s riaditeľom ústavu / vedúcim pracoviska. 

V prípade zmeny epidemiologickej situácie v období do začiatku ak. r. môže dôjsť k zmene alebo 

doplneniu tohto metodického usmernenia. Informácie budú zverejňované v aktualitách na webovom 

sídle fakulty https://www.fchpt.stuba.sk/sk/diani-na-fchpt/aktuality/opatrenia-a-usmernenia-k-

zimnemu-semestru-2020-2021-na-fchpt-stu.html?page_id=4451. 

Milena Reháková, prodekanka pre vzdelávanie 

V Bratislave, 31. 8. 2020 
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