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Dištančná forma vyučovania 

Na dištančnú formu výučby prejdeme v prípade rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva. 

Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej 

komunikácie s vyučujúcimi.  

 

Elektronická komunikácia bude prebiehať nasledujúcimi formami:  

o online vyučovacie hodiny prostredníctvom MS Teams 

o komunikácia prostredníctvom portálu EduPage, sociálnych sietí, telefonickej a 

emailovej komunikácie 

Za účelom vzniknutej situácie sa vytvoril pre žiakov II. stupňa a ich učiteľov tzv. korona rozvrh 

(príloha). Podľa tohto rozvrhu sa budú žiaci dištančne vzdelávať.  

 

Rozvrh je prístupný všetkým dotknutým žiakom a vyučujúcim, pričom sa obe strany (žiak 

i učiteľ) riadia nasledovným časovým harmonogramom:  

 

1. hodina   8.00 – 8.45 

2. hodina   9.00 – 9.45 

3. hodina 10.00 – 10.45 

4. hodina 11.00 – 11.45 

5. hodina 12.00 – 12.45 

6. hodina 13.00 – 13.45 

 

Pre učiteľa z toho vyplýva nasledovné:   

 

Každý učiteľ má v škole vytvorené podmienky na dištančné vzdelávanie. Pokiaľ 

učiteľovi dovoľuje situácia a okolnosti pracovať z domu, môže využiť aj túto 

možnosť.  

 

Plán vychádza z usmernenia ŠPÚ pre dištančné vzdelávanie: 

• prvoradé sú profilové predmety ako slovenský jazyk, matematika, tiež cudzie jazyky 

– veľmi nepreťažujeme žiakov ostatnými predmetmi  



• telesná výchova, hudobná výchova, informatika, výtvarná výchova, etická výchova, 

náboženská výchova, technika – uvedené predmety nie sú zakomponované v rozvrhu – 

učitelia daných predmetov posielajú žiakom zadanie 1-krát za dva týždne 

• predmetom SJL, MAT, ANJ sa znižuje časová dotácie o jednu hodinu online 

vyučovania (táto hodina sa nahrádza zasielaním materiálov, testov, písomiek a pod. 1-

krát do týždňa) 

• predmety ktorým sa znížila časová dotácia nahrádzajú učivo zasielaním pracovných 

listov, poznámok, testov, písomiek a pod. 1-krát do týždňa. (FYZ, BIO, OBN, DEJ, 

NEJ, RUJ)  

• učiteľ dodržiava zásadu primeranosti a rešpektuje časový harmonogram svojho 

predmetu  

• učiteľ zapisuje prebrané učivo do triednej knihy:  

°v prípade, že učiteľ ostáva dištančne vzdelávať v školskom prostredí, zapisuje prebrané 

učivo priamo do predpripravenej triednej knihy danej triedy 

 °v prípade, že učiteľ ostáva dištančne vzdelávať v domácom prostredí, zapisuje 

preberané učivo do EduPage / na papier a po prejdení na prezenčnú formu si učivo 

podopisuje do triednej knihy 

°triedny učiteľ do TK do poznámky na každá týždeň zapíše: Výchovno-vzdelávací 

proces prebehol v dňoch od ...... do ....... dištančnou formou“ 

• učiteľ si vedie absenciu žiakov (opakujúcu absenciu žiaka učiteľ nahlási vedeniu školy) 

• krúžky učiteľov tiež prechádzajú z prezenčnej formy na dištančnú (okrem športových 

krúžkov) – vedúci krúžku naďalej vedie záznam z priebehu krúžku 

• hodnotenie žiaka sa vykonáva podľa metodického pokynu číslo 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy (známkovanie) 

 

Pre žiakov vyplývajú nasledujúce povinnosti:  

1. pravidelné sledovanie EduPage a emailu a pripájanie sa na online hodiny  

2. online vyučovacie hodiny budú prebiehať v časovom intervale, ktorý zhruba zodpovedá 

rozvrhu hodín v škole – pamätaj na to, že do školy tiež musíš vstávať        

3. posielanie zadaní a domácich úloh do termínu stanoveného učiteľom 

4. známkovanie ostáva  

5. online vyučovacie hodiny sú povinné – neprítomnosť je potrebné ospravedlniť   

 



V prípade neúčasti na online hodine a nepredloženia zadávaných úloh dohodnutým 

spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu, zaznamenáva učiteľ 

absenciu žiaka. Následne je žiak povinný predložiť ospravedlnenie svojej neúčasti ako pri 

prezenčnej forme vyučovania.   

 

Pre zákonného zástupcu žiaka z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:  

1. pravidelné sledovanie EduPage resp. stránky školy a riadenie sa aktuálnymi 

pokynmi školy 

2. dohliadanie a zodpovedanie, 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 

4. KOMUNIKOVAŤ s triednym učiteľom a informovať ho o možných 

problémoch  

 

Inklúzia počas dištančného vzdelávania: 

1. aj počas dištančného vzdelávania pokračuje školská inklúzia 

2. v prípade problémov sa môže žiak alebo rodič obrátiť na školskú špeciálnu 

pedagogičku Mgr. Janu Kubicovú a Mgr. Marienu Kurišová 

3. pedegogickí asistenti realizujú svoju pracovnú náplň a asistujú žiakom i učiteľom 

v prípade problémov počas výchovno-vzdelávacieho procesu 

 

Na koho sa obrátiť v prípade problémov: 

• nemám doma internet – oznámiť triednemu učiteľovi (vieme poskytnúť prefotené 

pracovné listy) 

• nemám doma notebook/tablet/mobil smartfon – oznámiť triednemu učiteľovi 

(pokúsime sa pomôcť) 

• neviem sa prihlásiť na MS Teams alebo EduPage – oznámiť triednemu učiteľovi 

(prihlasovacie údaje zašleme opätovne) 

• neviem sa spojiť s učiteľom – napísať na e-mailovú stránku školy zsvrutocka@pobox.sk 

alebo riaditeľovi školy srnka.zsvrutocka@gmail.com  

• pre učiteľov technickú podporu zabezpečuje Ing. Monika Kováčová, Mgr. Martin 

Molčan, Martin Šoka (správca siete) a vedenie školy 
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O všetkom Vás budeme informovať vždy v predstihu na našej webovej 

stránke, FB stránke a portáli EduPage.  

 

S úctou a želaním zdravia! 


