
Pravidlá a podmienky dištančného vzdelávania od 12.10.2020 

 

Od utorka 13.10.2020 sa bude vyučovať dištančne podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorý je 

zverejnený na stránke školy a v aplikácii EduPage nasledovne: 

 

1) teoretické vyučovanie – časť hodín bude odučená online podľa dole uvedeného rozpisu 

 

Predmety s hodinovou dotáciou v týždni 

teoretického vyučovania 

Minimálny počet povinných online hodín 

v týždni teoretického vyučovania 

 2 - 4-hodinová dotácia 1  

 5 a viachodinová dotácia 2  

 

Pozn. 

 Žiaci budú na cudzích jazykoch v prípade väčšieho počtu v skupine rozdelení 

vyučujúcim na menšie skupinky. 

 Počas online vyučovania môžu byť kedykoľvek vyzvaní na zapnutie si mikrofónu alebo 

web kamery (preskúšanie, test, ...). 

 

2) praktické vyučovanie: 

 v dielňach školy sa bude realizovať dištančnou formou podľa pokynov majstra 

odbornej výchovy s minimálne dvoma online hodinami týždenne. 

 na pracoviskách ŽP a.s. sa bude realizovať v nezmenenej forme – prezenčne. 

Výnimku budú mať žiaci, ktorí nemajú možnosť každodenného dochádzania. Pre nich 

bude praktické vyučovanie prebiehať dištančnou formou. 

 

Žiak, ktorý sa nemôže zúčastniť na vyučovaní, jeho povinnosťou je v zmysle školského 

poriadku ospravedlniť sa triednemu učiteľovi najneskôr pred začatím vyučovania v danom 

dni.  Žiakom budú poznámky, úlohy a zadania zasielané len v čase, kedy majú daný predmet 

v rozvrhu hodín, v primeranom množstve a rozsahu. Pri zadaných úlohách je potrebné 

sledovať aj termín a čas určený na ich odovzdanie. Ak učiteľ nestanoví konkrétny dátum a čas 

odovzdania, vypracujú žiaci zadané úlohy najneskôr do ďalšej vyučovacej hodiny daného 

predmetu. Pri vyučovaní jednotlivých predmetov žiadame o dodržiavanie pokynov 

jednotlivých vyučujúcich. V prípade akýchkoľvek otázok žiak, resp. rodič kontaktuje v prvom 

rade konkrétneho vyučujúceho, poprípade triedneho učiteľa. 

 

O tom, ktoré hodiny v danom predmete sa odučia online, budú žiaci informovaní minimálne 2 

dni vopred.  

 

V čase od 13. 10. 2020 – 16. 10. 2020 bude dištančné vzdelávanie prebiehať prostredníctvom 

EduPage vo forme zasielania učiva prípadne úloh, atď. podobne ako to prebiehalo počas 

jarných mesiacov. 

 

Od 19.10. 2020 bude dištančné vzdelávanie v tejto podobe doplnené o online vzdelávanie 

prostredníctvom aplikácie MS OFFICE 365 - Teams. Prihlasovacie údaje a pokyny ku práci 

s MS OFFICE 365 budú zaslané prostredníctvom ETK. 
 

 

 

 

 

Vedenie SSŠ ŽP 


