
Pokyny pre žiakov a učiteľov počas uzavretia  školy – dištančné vzdelávanie 

 

1. Žiaci sa učia v domácom prostredí a to tak, že vykonávajú aktivity, ktoré im naplánovali a 

elektronicky zadali vyučujúci. Spôsob zadávania úloh si určuje učiteľ, odporúča sa však 

EDUPAGE. 

2. Dištančné vyučovanie prebieha denne od 8.00 hod.  do 12.00 hod. Účasť na dištančnom 

vyučovaní je povinná (učitelia zaznamenávajú účasť – neúčasť, čo bude  zohľadnené pri 

záverečnom hodnotení žiaka)!  

3. Rozvrhnutie vyučovacích hodín je: 

1. hodina 8.00 – 8.45 

2. hodina 9.00 – 9.45 

3. hodina 10.00 – 10.45 

4. hodina 11.00 – 11.45 

 

4. V prípade vzniknutých problémov (napr. ochorenie, PN, vyšetrenie u lekára, technické 

problémy), ktoré neumožňujú zapojiť sa do dištančného vzdelávania, je žiak alebo jeho 

zákonný zástupca povinný bezodkladne informovať triedneho učiteľa.  

4. Celý proces učenia sa žiaka tvorí len samostatná aktívna práca žiaka – samoštúdium 

učebných materiálov  zaslaných učiteľom na Edupage, sledovanie odporúčaných videí, online 

vyučovanie dohodnutým spôsobom. Pri žiakoch, ktorí nemajú možnosť pripojenia na internet 

si vyučujúci so žiakom dohodnú individuálne spôsob doručenia študijných materiálov. 

5. Žiak má štúdiom získať určité vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré očakáva školský 

vzdelávací program. Dôležitou sa stáva sebareflexia žiaka, či požadované vedomosti a 

zručnosti získal. Učitelia pri hodnotení využívajú otvorenú spätnú väzbu, diskusiu, analýzu 

nedostatkov a chybovosti.  

 

6. Hodnotenie a klasifikácia žiakov prebieha priebežne počas tematických celkov písomnou aj 

ústnou formou. Po ukončení tematického celku nasleduje súhrnné hodnotenie 

a sebahodnotenie žiaka.  

 

7. Cieľom každej úlohy a zadania je, aby ich žiak samostatne spracoval a pri tejto činnosti sa 

niečo naučil. Ak učiteľ zistí nedostatočnú mieru samostatnej práce žiaka pri splnení úlohy 

(skopírované z internetu alebo skoro totožné s výsledkom spolužiaka), hodnotí prácu žiaka 

ako nevyhovujúcu. Teda buď prácu vráti ako nedostatočne spracovanú alebo klasifikuje 

"nedostatočnou". 

 

8. Počet hodín bude stanovený rozvrhom hodín, ktorý bude zverejnený na stránke školy a na 

Edupage. Plánovanie učenia sa si robí žiak sám a to tak, aby stihol splniť úlohy do termínov 

určených učiteľom. Žiak môže kontaktovať učiteľa za účelom konzultácie súvisiacej s 

preberaným obsahom učiva. Konzultácie prebiehajú v čase od 12.00 hod do 14.00 hod.  

9. V prípade potreby bude žiakom študujúcim podľa IVVP (integrovaným žiakom) poskytnutá 

individuálna online konzultácia navyše, poskytnú sa im študijné materiály v rozsahu 

a spôsobom, ktorý si individuálne dohodne s príslušným vyučujúcim. 



 

10. V prípade žiackej pasivity, bude žiak vyzvaný ku zapojeniu sa do vyučovania a súčasne škola 

oboznámi zákonného zástupcu s touto skutočnosťou a požiada ho o nápravu. Ak sa jedná 

o plnoletého žiaka, postupuje škola v zmysle platného školského poriadku. 

 

 

11. Za obdobie dištančného vyučovania  môže byť žiakovi nariadená komisionálna skúška, ak: 

 zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky, 

 má menej ako 40% účasť na formách vyučovania,  

 zadané úlohy vypracováva len na opakované upozornenia učiteľa alebo vôbec,  

 v prípade účasti na online hodinách je pasívny,  

 pri riešení úloh vykazuje vysokú chybovosť,  

 nespolupracuje pri odstránení nedostatkov,  

 nemá záujem o konzultácie v prípade neúspechu,  

 vedenie žiackeho portfólia je nepostačujúce.  

 

V Krupine 12. 10. 2020                                                                     Mgr. Anna Borbuliaková 

                                                                                                                riaditeľka školy 

 

 

 

 


