
Organizácia žiakov počas dištančného vzdelávania na našej cirkevnej škole:  

 

1. Rozvrh hodín  

Vyučovanie sa bude naďalej riadiť upraveným  rozvrhom hodín s klasickým časovým 

harmonogramom ako v škole. Je zverejnený na webe školy (na dolnej lište v časti 

COVID-19 – DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE, Rozvrh hodín).  

Triedny učiteľ môže v prípade potreby rozdeliť vyučovanie aj do vyučovacích blokov, 

prípadne presunúť vyučovaciu hodinu  (o čom budete vopred informovaní).  

Zmena v rozvrhu v prípade neprítomnosti vyučujúceho (suplovanie alebo pridelená iná 

pracovnú činnosť z daného predmetu) bude žiakom oznámená prostredníctvom 

Edupage najneskôr do 7:50 daného dňa.  

   

2. Učebný plán  

Vzdelávanie je organizované pre hlavné vyučovacie predmety, s obmedzením výchov 

(telesná výchova, výtvarná výchova, technika, pracovné vyučovanie). Obsah a forma 

výuky bude prispôsobená podmienkam pre vzdelávanie.  

   

3. Formy dištančného vzdelávania  

a) online vzdelávanie (synchrónna komunikácia učiteľ - žiak) - využívaním služby 

TEAMS cez vytvorený mail zsdilong s prepojením na výučbové materiály na EduPage, 

VIKI, SmartBooks...  

Inštrukcie ako sa žiaci pripoja na online hodinu dostali všetci žiaci cez triednych 

vyučujúcich. V prípade nefunkčnosti technológií alebo internetu alebo iných 

objektívnych príčin je potrebné nahlásiť problémy triednemu učiteľovi.     

Žiak je povinný mať počas online hodiny zapnutú webkameru a na výzvu vyučujúceho 

si zapnúť mikrofón!  

b) offline vzdelávanie (iba zadaná práca na danú vyučovaciu hodinu, bez komunikácie 

učiteľ - žiak) – iba VOPRED po dohode, vo veľmi mimoriadnej situácii.  

 Žiaci sa riadia mimoriadnym rozvrhom online hodín platným na dištančné vzdelávanie. 

1. Žiaci nesmú bez súhlasu vyučujúceho na online hodinách zhotovovať 

obrazový, zvukový a obrazovo-zvukový záznam. 

2. Počas dištančného vzdelávania prebieha online výučba. 

3. Vo výnimočných prípadoch, vopred nahlásených, môže učiteľ zaslať práce 

formou offline.  

4. Úlohy zadané učiteľom spracovávajú a odovzdávajú v termíne, ktorý určí 

učiteľ. Žiaka pre každú vyučovaciu hodinu, aj hodinu náboženstva, 

informatiky, občianskej náuky a výchov viaže povinnosť splniť 

úlohu/zadanie podľa pokynov učiteľa. Jej prípadné nesplnenie sa 

zohľadní pri hodnotení žiaka.  



 

5. Všetci žiaci sú povinní sa riadiť pokynmi jednotlivých vyučujúcich. 

6. V prípade nesprávne vypracovaných úloh, učiteľ poukáže na chyby a požiada 

žiakov o ich odstránenie. Žiaci opravené úlohy opätovne pošlú učiteľovi. 

7. Všetci žiaci školy sa budú zúčastňovať dištančného vzdelávania riadeného 

vyučujúcimi jednotlivých vyučovacích predmetov.  

8. Ak majú žiaci akýkoľvek technický problém s pripojením, kontaktujú 

triednych učiteľov.  Ak majú problém s vypracovaním úlohy, kontaktujú 

vyučujúceho predmetu. 

9. Žiaci sú povinní zúčastňovať sa dištančného vzdelávania online formy alebo 

nahlásenej offline zadania úloh vo všetkých predmetoch. 

10. Ak sa dištančného vzdelávania nemôžu zúčastniť (lekárske, rodinné 

dôvody…), svoju neprítomnosť musia ospravedlniť. 

11. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, rodič o 

tom informuje triedneho učiteľa.  

 

4. Dochádzka žiaka  

Škola bude zaznamenávať do systému Edupage dochádzku žiaka počas online 

hodín. Neprítomnosť žiaka na online vyučovaní musí byť riadne ospravedlnená rodičom 

tak ako pri bežnej dochádzke.  

Žiaka  ospravedlňuje elektronickou alebo ústnou formou (e-mail, telefonicky) 

zákonný zástupca do 5-tich pracovných dní. Ak sa tak nestane, vymeškané 

hodiny budú evidované ako neospravedlnené. 

Akékoľvek vaše otázky a pripomienky prosím komunikujte ďalej priamo s triednymi 

vyučujúcimi.   

 

Eva Ragalová, RŠ 


