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Usmernenie - dištančná forma vyučovania
Počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 musíme rešpektovať, že v prípade rozhodnutia
Úradu verejného zdravotníctva bude vzdelávanie prebiehať dištančnou formou.
Pre žiakov a učiteľov budú platiť nasledovné všeobecné pravidlá:
1. Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej
komunikácie s vyučujúcimi nasledujúcimi formami:
o online vyučovacie hodiny prostredníctvom aplikácie ZOOM,
o prostredníctvom portálu EduPage,
o prostredníctvom www.bezkriedy.sk,
o prostredníctvom telefonickej komunikácie.
2. Online hodiny sa organizujú približne v čase, ktorý zodpovedá rozvrhu hodín v škole.
Rozvrh hodín dištančného vzdelávania bude upravovaný a bude uverejnený na webovej
stránke školy.
3. Žiak je povinný zúčastňovať sa dištančného vzdelávania a dodržiavať časový harmonogram vyučovacích hodín.
4. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, zákonný zástupca
žiaka ospravedlní jeho neprítomnosť na vyučovaní prostredníctvom triedneho učiteľa.
5. Žiak je povinný aktívne sa zapájať a komunikovať počas online hodín.
6. Nie je možné robiť akékoľvek zvukové či obrazové záznamy vyučovacích hodín,
resp. porád pedagogických zamestnancov bez súhlasu dotknutých strán.
7. Počas online hodín zapína a vypína mikrofóny žiakov len vyučujúci.
8. Od žiakov sa očakáva samostatná práca. Pri odpisovaní pri on-line testoch, písomných
prácach, resp. dištančných domácich úlohách, to bude považované za porušenie školského
poriadku.
9. Počas dištančného vzdelávania platia rovnaké výchovné opatrenia, pravidlá a podmienky
hodnotenia práce ako počas prezenčnej výuky.
10. Žiak je povinný dodržiavať určené termíny na vypracovanie úloh a projektov. Pokiaľ žiak
nedodrží daný termín, považuje sa to za nesplnenú úlohu.
11. Žiak druhého stupňa plní úlohy samostatne. Žiakovi 1. stupňa môže v primeranej miere
pomáhať rodič.
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12. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy v čase od 7:30 do 15:00
hod. v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na
preštudovanie/vypracovanie:
o nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),
o úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …),
o zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …),
o projekty na samostatnú prácu,
o iné (video, audio nahrávka a pod.).
Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej
hodine. Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas. Učiteľ
dodržuje požiadavku primeranosti.
Časová dotácia predmetu
1 až 2 hodiny týždenne
3 až 5 hodiny týždenne

Množstvo zadaného učiva na samoštúdium /
množstvo zadávaných úloh
úlohy zadáva učiteľ len raz do týždňa
úlohy zadáva učiteľ dvakrát do týždňa

Pre žiakov z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:
1. Pravidelne sleduješ EduPage, kam Ti jednotliví učitelia posielajú pokyny k dištančnému
vzdelávaniu.
2. Online vyučovacie hodiny budú prebiehať v časovom intervale, ktorý zodpovedá tvojmu
rozvrhu hodín v škole. Zmenu môže vykonať len učiteľ príslušného predmetu po vzájomnej dohode.
3. Online vyučovacie hodiny sú pre Teba povinné. Svoju neprítomnosť musíš Ty alebo Tvoj
rodič (zákonný zástupca) ospravedlniť danému vyučujúcemu.
4. Na online hodinách pozorne počúvaš výklad vyučujúceho a aktívne pracuješ.
5. V prípade neúčasti na online hodine a nepredloženia zadávaných úloh dohodnutým spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu, zaznamenáva učiteľ Tvoju
absenciu do elektronickej triednej knihy.
6. Následne si povinný predložiť ospravedlnenie svojej neúčasti ako pri prezenčnej forme
vyučovania.
Pre zákonného zástupcu žiaka z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:
1. Pravidelne sleduje EduPage, resp. stránku školy a riadi sa aktuálnymi pokynmi školy.
2. Dohliada a zodpovedá, aby sa žiak prihlasoval na online hodiny v stanovenom čase a svedomito vypracovával úlohy, ktoré má od učiteľov nariadené.
3. Ak bude žiak na online hodine neprítomný a vopred sa vyučujúcemu neospravedlnil, jeho
absenciu je rodič povinný nahlásiť a zdôvodniť.

