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Mimovládne organizácie s ministerstvom školstva pripravili portál pre žiakov 

a rodičov 

 

Viac ako 100 webinárov, on-line hodín, odporúčania pre učiteľov, odborných 

zamestnancov, poradne, rodičov aj vysoké školy. To všetko už od dnes nájdete na 

www.ucimenadialku.sk. Stránka vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií 

a rezortu školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného 

vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. 

 

„Viem, že vyučovanie v škole nenahradíme úplne. Ale verím, že tento portál pomôže mnohým 

učiteľom v ich práci a k žiakom dostane interaktívne a zaujímavé vzdelávacie materiály. Ide 

o spoločné úsilie viacerých aktérov v školstve. Veľmi ma teší, že sme dokázali portál 

v krátkom čase vytvoriť, naplniť ho kvalitným obsahom a dokonca to nestálo nič,“ hovorí 

minister školstva Branislav Gröhling. 

 

Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, ale aj 

zriaďovateľom škôl a žiakom, študentom a rodičom, zorientovať sa v množstve informácií, 

odporúčaní a usmernení v oblasti školstva. Zároveň stránka ponúka inšpirácie a kontakty na 

možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť 

situáciu.  Sú na nej sústredené všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské 

zariadenia tak, aby sa nimi mohli tieto zariadenia jasne a jednoznačne riadiť. 

 

Okrem toho na tejto stránke nájdete prehľad elektronických zdrojov dostupných on-line, 

ktoré sú určené pre učiteľov, žiakov a rodičov. Zoznam sa zameriava na zdroje pre materské, 

základné a stredné školy. Nachádzajú sa tu odkazy na rozmanité druhy materiálov, ako sú 

napr. interaktívne učebné materiály pre žiakov, náučné videá, interaktívne cvičenia a testy, 

elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov či mobilné aplikácie. 

Pre čo najširšie použitie sme do zoznamu zaradili výlučne zdroje, ktoré sú v slovenskom 

alebo českom jazyku a vo väčšine prípadov sú dostupné zadarmo. 

 

Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, 

elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných 

zamestnancov, ako aj pre rodičov. Mnohé spoločnosti poskytujúce on-line vzdelávanie sa 

rozhodli zadarmo sprístupniť svoj obsah po dobu trvania mimoriadnej situácie. 

 

http://www.ucimenadialku.sk/
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„Hoci súčasná situácia je pre nás všetkých nová a často nie je ľahká, veríme, že vďaka 

spoločnému hľadaniu riešení, vzájomnej empatii a dôvere, ale aj inšpirácii a podpore sa ju 

podarí zvládnuť. Stránka, na ktorej vzniku sa podieľali viaceré mimovládne organizácie ako 

Slovenská komora učiteľov, Centrum inkluzívneho vzdelávania, To dá rozum, Komenského 

inštitút, či iniciatíva Deti nepočkajú spolu so zástupcami Inštitútu vzdelávacej politiky 

ministerstva školstva môže byť prvým krokom,“ hovorí Miroslava Hapalová. 

 

„Bude veľmi dôležité, aby sme v tomto náročnom čase dokázali predísť inej pandémii - 

pandémii zlých vzťahov. Aj preto odporúčame, aby všetky zložky komunikovali partnersky 

a rovnocenne. Treba sa vyhnúť príkazom zhora nadol a začať spolupracovať, hľadať dohody 

pre každého prijateľné - tak zriaďovateľ k riaditeľom, riaditeľ k učiteľom a učitelia k žiakom i 

rodičom. Všetci sme rovnocenne na jednej lodi a musíme si vychádzať v ústrety,“ dodáva 

Viktor Križo. 

 

Stránka sa bude priebežne aktualizovať. Akékoľvek námety, inšpirácie, pripomienky a otázky 

je možné zasielať na info@ucimenadialku.sk. 
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