
 

Základné informácie pre dištančné vzdelávanie  

(vzdelávanie sa doma) 
Milí žiaci a učitelia,  

pripravili sme pre Vás niekoľko pokynov pre zvládnutie dištančného vzdelávania. Vieme, že takáto 

forma nenahradí tradičné vyučovanie v plnej miere, výsledok záleží od osobného prístupu každého 

z nás, pričom si uvedomujeme , že mnohým z vás technické a iné problémy bránia plnohodnotne sa 

zapojiť do vyučovania, no veríme, že urobíte všetko preto, aby ste vzdor všetkým ťažkostiam 

vyučovanie zvládli. 

Pokyny pre žiakov: 

1. Žiaci sa riadia aktuálnym rozvrhom hodín zverejneným na web stránke školy a úlohy zadané 

učiteľom spracovávajú podľa harmonogramu , ktorý určí učiteľ. 

2. Využívajú pravidelne Edupage  a portály, ktoré slúžia na vzdelávanie. 

3. Pripravujú sa formou samoštúdia zo zaslaných materiálov a iných zdrojov. 

4. Žiak alebo rodič informuje svojho TU o PN a iných dôvodoch, ktoré mu bránia zúčastňovať  

sa dištančného vzdelávania. 

5. Dochádzka žiakov na dištančné vyučovanie sa eviduje v elektronickej triednej knihe na 

základe ich prihlásenia sa na vyučovaciu hodinu. Pokiaľ žiak na danú vyučovaciu hodinu 

prihlásený nie je a nie  je  známy ani dôvod jeho neúčasti, považuje sa táto hodina za 

neospravedlnenú. 

6. Ak vyučovanie  nie je realizované formou on line, ale formou zadávania úloh na Edupage, 

žiak sa považuje za prítomného, ak zadanú úlohu odošle vyučujúcemu podľa ním zadaných 

pokynov. Pokiaľ žiak úlohu neodovzdá , považuje sa to za neúčasť n vyučovaní. Pri 

ospravedlňovaní žiakovej neúčasti sa postupuje podľa bodu č.5. 

7. Žiaci v stanovenom termíne odovzdávajú vypracované zadania v systéme EduPage, mailom 

alebo na základe dohody s vyučujúcim. 

8. Ak z rôznych vážnych (technických, zdravotných a iných) dôvodov nie je možné dodržať 

termín odovzdania vypracovaného zadania, informuje o tom žiak svojho vyučujúceho a 

dohodnú si náhradný termín. 

9. V prípade, ak žiak od začiatku prerušenia vyučovania (12.10.2020) nereaguje na zadané 

úlohy a neplní si školské povinnosti, môže nastať problém s polročným hodnotením v danom 

predmete ( žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnych skúšok). 

10. Na základe usmernenia MŠVVa Š SR k dištančnému vzdelávaniu počínajúc 12.10.2020 do 

odvolania sa predmet telesná a športová výchova nevyučuje. 

Pokyny pre učiteľov: 

1. Učia podľa aktuálneho rozvrhu s upraveným počtom hodín.  

2. Na základe doterajších skúseností z dištančného vzdelávania bude  zadávanie úloh  

realizované tak, aby sa dodržali zásady primeraného rozsahu a náročnosti úloh v jednotlivých 

ročníkoch a predmetoch: 

 



Časová dotácia predmetu Množstvo zadaného učiva pre dištančné vzdelávanie 

1-2 hodiny týždenne Učivo a úlohy zadáva učiteľ raz do týždenne 

3-4 hodiny týždenne Učivo a úlohy zadáva učiteľ dvakrát do týždenne 

5 hodín týždenne Učivo a úlohy zadáva učiteľ trikrát do týždenne 

 

3. Pripravujú priebežne materiály pre žiakov , využívajú video návody a rôzne vzdelávacie portály: 

www.ucimenadialku.sk 

školský informačný systém Edu page 

Microsoft Teams 

ZOOM 

https://www.gramar.in/sk/ 

https://khanovaskola.cz/ 

youtube : nezkreslena veda 

 videoskola Pilot 

https://www.taktik.sk/mimoriadny-balik-50-interaktivnych-titulov/ 

https://www.fenomenysveta.sk/vstup. 

 

4. Zadávanie učiva a úloh: 

- Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej 

vyučovacej hodine. 

- Učivo a úlohy zadáva učiteľ denne v čase od 15,00 hod. – 16,00 hod. 

- Ak chce učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas, ktorý je 

potrebný na jeho vypracovanie. 

- -Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas. 

- Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom-  EduPage, email, sociálna sieť,  Zoom, ť. 

Zvolenú platformu oznámi učiteľ  žiakom . 

 

5. Hodnotenie: 

- Pokiaľ sa učiteľ rozhodne známkovať, je potrebné žiaka vopred informovať 

o spôsobe hodnotenia testu, zadania a pod.  

- Váhu hodnotenia určí podľa vlastného uváženia. 

- Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ najmä z 

portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi. 

- Podkladmi môžu byť testy, písomné previerky, projekty, riešenia komplexných úloh, 

tematické práce, samostatné praktické práce a plnenie dištančných úloh, spracovaných žiakmi 

počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka. 

- V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce 

vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu. 

 

6. Ak žiak na zadané úlohy  nereaguje ,  vyučujúci oznámi túto skutočnosť triednemu učiteľovi. 

Ten následne kontaktuje v prípade plnoletosti žiaka alebo zákonného zástupcu neplnoletého 

žiaka. 

 

7. V prípade ak triedny učiteľ získa informáciu o PN žiaka, informuje o tejto skutočnosti cez 

Edupage všetkých vyučujúcich v danej triede. 

 

 

http://www.ucimenadialku.sk/
https://www.youtube.com/results?search_query=nezkreslen%C3%A1+v%C4%9Bda
https://www.fenomenysveta.sk/vstup


Milí žiaci, 

 

som veľmi rada, že väčšina z vás je disciplinovaná a riadi sa pokynmi vyučujúcich pri dištančnom 

vzdelávaní bez väčších problémov.  

 

Želám vám aj v mene celého pedagogického zboru pevné zdravie, vytrvalosť a nezlomného ducha.  

 

My športovci do zvládneme! 

 

PaedDr. Tatiana Švecová,  

riaditeľka školy 
 

 

 

 


