
Pravidlá dištančnej formy vyučovania (DV) 

Počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 musíme rešpektovať, že v prípade rozhodnutia Vlády SR, 

Úradu verejného zdravotníctva, MŠVVaŠSR, bude vzdelávanie prebiehať dištančnou formou.  

Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s 
vyučujúcimi nasledujúcimi formami:  
 

o online vyučovacie hodiny cez Google classroom 
o prostredníctvom portálu EduPage 

Učiteľ vyučuje online vyučovacie hodiny podľa rozvrhu hodín DV  cez aplikáciu Google classroom.  V 
online vyučovacom režime sa budú vyučovať predmety hlavných vzdelávacích oblastí.   
Online hodiny sa organizujú  nasledovne:  
 

Vyučovacia 
hodina 

Čas 
(hod) 

1. 8:30  -  9:00 

2. 9:15  -  9:45 

3. 10:00  -  10:30 

4. 10:45  -  11:15 

5. 11:30  -  12:00 

 
 
Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy v čase od 8:00 do 15:00 hod. v primeranom 
rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu (dňa a hodiny) na 
preštudovanie/vypracovanie:  

o nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …), 
o úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …), 
o zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …), 
o projekty na samostatnú prácu, 
o iné (video, audio nahrávka a pod.). 

Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej 
hodine. Učiteľ určí aj termín a čas, do ktorého bude zaslanie úlohy akceptovať. 
Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas. 
Učiteľ dodržuje požiadavku primeranosti. Žiaci budú počas online vzdelávania hodnotení. 
  

Časová dotácia predmetu Množstvo zadaného učiva na samoštúdium 

1 až 2 hodiny týždenne úlohy zadáva učiteľ len raz do týždňa 

3 až 4 hodiny týždenne úlohy zadáva učiteľ dvakrát do týždňa 

5 a viac hodín týždenne úlohy zadáva učiteľ trikrát do týždňa 

 

Žiak je povinný:  ( dodatok č.1 k školskému poriadku) 

 

1. Komunikovať počas dištančnej formy vzdelávania s učiteľom prostredníctvom Google classroom,  

Edupage alebo školského mailu. Mail jednotlivých učiteľov je zložený z mena.priezviska učiteľa 

@zszelba.sk, napr. andrea.machacova@zszelba.sk. 

2. Prihlásiť sa do systému Edupage svojím heslom (nie rodičovským) do žiackeho konta. Do Google 

classroom sa  žiaci prihlasujú zo svojej školskej e-mailovej adresy. 



3. Vopred informovať vyučujúceho - v prípade plánovanej neúčasti na online vyučovaní a uvedie dôvod. 

V prípade dlhšieho vynechania online vzdelávania pre vážne dôvody napr. chorobu, informuje o tom 

zákonný zástupca triedneho učiteľa.  

4. Sledovať svoju e-mailovú adresu, správy od vyučujúcich na svojom žiackom konte Edupage, zadania 

úloh a testov. 

5. Plniť zadné  úlohy v stanovenom termíne. Učiteľ zadáva úlohy a inštrukcie k výuke prioritne prostred-

níctvom Google classroom, prípadne  Edupage. Na výuku počas dištančnej formy vzdelávania sa 

môžu využívať stránky, ktoré odporúča vyučujúci (napr. Fenomény sveta, datakabinet, viemeposlo-

vensky.sk a pod.) 

6. Pripojiť sa na každú  on-line hodinu, zapnúť mikrofón a kameru – riadiť sa pokynmi vyučujúceho.  

7. Dodržiavať  čas stanovený na prihlásenie sa na online hodinu. 

8. Pracovať samostatne, v pokojnom a nerušivom prostredí. 

9. Byť riadne pripravený  - podľa pokynov učiteľa na online vzdelávanie.  

10. Sústrediť sa, počas online hodiny a aktívne spolupracovať, reagovať na otázky a nevenovať sa  inej 

činnosti (aj keď z technických dôvodov nemá zapnutú kameru).  

11. V prípade akýchkoľvek technických problémov sa bezodkladne skontaktovať  s vyučujúcimi a dohod-

núť sa s nimi na ďalšom individuálnom postupe.  

12. Dodržiavať zásady slušného správania sa a komunikácie na internete, nezneužívať prostredie na 

kyberšikanu. 

13. Žiak, ktorý nemá technickú možnosť na pripojenie sa na online hodiny, je povinný informovať o tejto 

skutočnosti triedneho učiteľa, príp. vedenie školy a vyzdvihnúť si v budove školy materiály a odovzdať 

ich vypracovanie – takéto úlohy budú spadať do rovnakého hodnotenia ako práce žiakov online pri-

pojených.  

 

Opatrenia za nedodržiavanie školského poriadku v čase 

dištančnej formy vzdelávania 

 

1. V prípade nedodržania vyššie uvedených  pravidiel  (nevhodné správanie sa na hodine), bude žiak 

z online vyučovacej hodiny vylúčený a bude mať vymeškanú hodinu. 

2. Za vymeškanú hodinu sa pokladá: 

- hodina, z ktorej je žiak vylúčený z dôvodu narúšania online hodiny svojím správaní, 

- hodina, na ktorú sa žiak bez vážneho dôvodu nepripojí. 

Za 2 vymeškané hodiny z jedného predmetu,  môže byť žiakovi udelené pokarhanie triedneho 

učiteľa, za tri a viac hodín môže vyučujúci navrhnúť udelenie pokarhania riaditeľom školy. 

3. V prípade, ak sa žiak pripája na vyučovaciu hodinu, ale nesleduje dianie na hodine a neodpovedá na 

otázky, vyučujúci o tom bezodkladne informuje triedneho učiteľa a  zákonného zástupcu žiaka 

4. Žiak bude komisionálne preskúšaný, ak: 

- za hodnotiace obdobie nevypracoval, príp. neodovzdal minimálne 50% zadaných úloh, 

- dosiahne nedostatočné hodnotenie v predmete. 


