
Dodatok č. 2 k školskému  poriadku pre šk. rok 2020/21  

Dištančné vzdelávanie pre 2. stupeň základnej školy a gymnázia 

 
 Žiak, ktorý nemá potrebnú techniku na pripojenie sa k dištančnému vyučovaniu,  je povinný 

o tejto skutočnosti informovať triedneho učiteľa a to hneď od prvého dňa dištančného štúdia. 

V tomto prípade škola na základe výpožičnej zmluvy poskytne žiakovi (zákonnému zástupcovi) 

počítač alebo tablet, ktorý po skončení dištančného štúdia žiak vráti. 

 

 Žiaci školy sa vedia prihlásiť do svojho žiackeho konta Edupage, vedia si v ňom sťahovať zaslané 

prezentácie a iné materiály, vedia doň nahrávať fotky vypracovaných úloh a vedia si v nich 

otvoriť aj vyplniť zaslané online cvičenia a online testy. Na týchto zariadeniach žiaci musia mať 

fungujúcu možnosť pripojiť sa na online hodinu cez mikrofón aj cez kameru. 

 

 Počas dištančného štúdia vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu, ale nevyučujú sa 

výchovné predmety – KNB, TEV, THD, HUV, VYV. Ak je  HUV a VYV súčasťou anglického 

programu a vyučuje ju lektor, tak sa daný predmet vyučuje.   Začiatok hodiny je vždy v tom 

istom čase ako začína hodina aj v škole, ale jej trvanie je v rozpätí od 20  do max  40 min. podľa 

rozhodnutia vyučujúceho. Každý vyučujúci je povinný posielať materiály, úlohy, projekty alebo 

mať online hodinu len v čase, kedy má v rozvrhu svoju hodinu.  

 

 Všetky pokyny k výučbe, online cvičenia, prezentácie a iné materiály sú zasielané len cez 

Edupage  "Domáce úlohy. 

 

 Žiak používa svoje prihlasovacie údaje (nepoužíva rodičovské konto). 

 Žiak je povinný každý deň sledovať Edupage . 

 Žiak  je povinný v čase určenom rozvrhom zdržiavať sa doma, nikam necestovať 

a nezhromažďovať sa  s kamarátmi, obmedziť sociálne kontakty. 

 Ak sa žiak ospravedlní, že pre chorobu/návštevu lekára a pod. nemôže písať test/odovzdať online 

úlohu v stanovenom termíne, učiteľ mu predĺži termín väčšinou o týždeň/alebo individuálne 

 Žiak je povinný  vypracovať všetky zadania a úlohy počas distančného vzdelávania. Známky 

z uvedených zadaní sú plnohodnotným známkami, pokiaľ tak urči príslušný vyučujúci.  

 Žiak je  povinný dodržiavať určené termíny na vypracovanie úloh a projektov – pokiaľ nedodrží 

daný termín, považuje sa to za nesplnenú  úlohu. 

 Pri online výučbe sú  online hodiny realizované cez softvér – Webex alebo Zoom 

 Počas online hodín musia mať všetci žiaci zapnutú kameru  - minimálne tí, ktorí práve 

odpovedajú, riešia príklad a podobne – v prípade problémov s internetovým pripojením to pred 

hodinou ohlásia vyučujúcemu. 

 

 

 

V Bratislave, dňa  7. 9. 2020 

 

 

        Ing. Helena  Jánošíková 

               riaditeľka školy 

 

 


