
POKYNY PRE ŽIAKOV A UČITEĽOV POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA 

Pokyny pre žiakov: 

1. žiak sa povinne zúčastňuje on-line vyučovania, ak mu to technické a iné podmienky dovoľujú 

(žiak alebo rodič informuje triedneho učiteľa o práceneschopnosti a iných dôvodoch, ktoré 

mu bránia aktívne sa zúčastňovať na vyučovaní), 

2. žiak sa pravidelne a svedomito pripravuje na vyučovaciu hodinu samoštúdiom z poskytnutých 

učebných zdrojov, 

3. žiak v stanovenom termíne odovzdáva vypracované zadania. 

4. pred postupom do vyššieho ročníka môže byť žiak  preskúšaný, ak zo subjektívnych príčin 

neplnil požiadavky dištančného vyučovania, a dosiahol neuspokojivé výsledky za obdobie 

pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení 

vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada, 

5. žiak, ktorý v 1. polroku dostal známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo bol 

neklasifikovaný, môže absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020. 

Pokyny pre učiteľov: 

I. učiteľ vedie on-line vyučovaciu hodinu prioritne v deň podľa platného rozvrhu hodín, 

II. učiteľ zadáva učebné materiály na samoštúdium, úlohy na precvičenie učiva, zadania na 

overenie pochopenia učiva a projekty na samostatnú prácu prostredníctvom EduPage v čase 

od 8.00 hod. do 15.30 hod., 

III. učiteľ zadáva učivo v primeranom rozsahu a náročnosti (t.j. podľa počtu vyučovacích hodín, 

ktoré má vyčlenené na daný predmet a triedu podľa rozvrhu). Ak zadá materiál vo väčšom 

rozsahu, určí žiakom presný termín na splnenie zadania (preštudovanie, vypracovanie,...), 

IV. učiteľ volí vhodnú komunikačnú platformu, primárne EduPage, ZOOM (prístup zdarma a aj 

prostredníctvom mobilného telefónu), e-mail, ..., 

V. učiteľ konzultuje so žiakmi všetky vypracované zadania a vždy im dáva spätnú väzbu, no nie 

je nevyhnutné každú úlohu klasifikovať známkou, 

VI. triedny učiteľ organizuje on-line neformálne triednické hodiny podľa potreby na zistenie 

situácie u jednotlivých žiakov, 

VII. pri priebežnom aj záverečnom hodnotení  učiteľ prihliada hlavne na osobitosti, možnosti 

a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného kontaktného vyučovania, 

VIII. učiteľ získava podklady z riešenia zadaných úloh z jednotlivých predmetov, z vypracovaných 

projektov, z vypracovaných portfólií, z vypracovaných tematických prác, zo slovného 

hodnotenia, z vypracovaných praktických úloh (fotografie, videá, písomné práce, ...), 

z aktívnej účasti na on-line vyučovaní, z celkového prospechu počas celého školského roka, 

IX. pred postupom do vyššieho ročníka je možné preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo 

subjektívnych príčin neplnili požiadavky dištančného vyučovania, a dosiahli neuspokojivé 

výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace 

po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje 

pedagogická rada, 

X. žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli 

neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020. 
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