
Organizácia dištančného vzdelávania 

Vážení rodičia, milí žiaci, 

od pondelka 26. októbra 2020 otvárame pre žiakov 5. – 9. ročníka dištančné - domáce vzdelávanie.  

Vyučovanie bude prebiehať formou on-line hodín cez Zoom podľa upraveného rozvrhu. Na prehľadnejšie 

plánovanie a organizovanie času sme vytvorili ZOOM ROZVRH. Žiaci sú počas prerušeného vyučovania 

automaticky odhlásení zo stravy. 

Hlavné predmety (on-line)  Komplementárne predmety 
MAT, SJL, ANJ, NEJ, FYZ, INF, BIO, CHE, DEJ, GEG, KNB, OBN  HUV, VYV, THD, TSV 

 Účasť žiakov na on-line hodinách je počas prerušeného 
vyučovania povinná. 

 Vyučovacie hodiny sú skrátené na 20 - 35 minút. On-line 
hodina je spravidla zameraná na prezentáciu nového 
učiva a zadaných úloh, precvičovanie a zároveň na 
overenie a kontrolu dosiahnutých výsledkov 
vzdelávania. Hlavné predmety sa klasifikujú. 

 Pre žiakov, ktorí sa nemohli zúčastniť on-line hodiny 
platí povinnosť ospravedlniť neprítomnosť zákonným 
zástupcom. 

 Žiaci, ktorí majú nemajú dostatočné technické 
zabezpečenie, alebo majú iné dôvody kvôli ktorým sa 
nemôžu zúčastňovať on-line vyučovania (napr. viacerí 
súrodenci v domácnosti) ohlásia túto skutočnosť 
triednej učiteľke. Vedenie školy a učitelia budú 
maximálne nápomocní a ústretoví v hľadaní 
náhradného riešenia vzdelávania.  

  Počas prerušeného vyučovania sa 
komplementárne predmety 
neklasifikujú.  

 Vypracovávanie a odovzdávanie 
úloh je pre žiakov dobrovoľné. 

 Zaslanie učebných textov, materiálov 
a úloh na samoštúdium cez EduPage 
– min. 1 deň vopred. 

 Učiteľ môže ponúknuť žiakom 
možnosť prezentácie úloh formou 
on-line hodiny cez Zoom > účasť 
žiakov je dobrovoľná. 

 

ORGANIZÁCIA A REŽIM DŇA 

 Podľa ZoomRozvrhu si môžu žiaci a rodičia naplánovať svoj pracovný čas. 

 Žiaci a rodičia dostanú do EduPage pred prvou ONLINE HODINOU pozvánku s prihlasovacími údajmi 

na ZOOM hodinu (prihlasovacie ID, heslo a  URL odkaz do aplikácie ZOOM). 

 Do čakárne sa žiaci prihlasujú 5 minút pred začiatkom hodiny. 

 Ak ONLINE HODINA odpadne, žiaci (rodičia) o tom dostanú informáciu aspoň 1 deň vopred. 

 Časový plán: 1. hodina: 8.00h, 2. hodina: 8.55h, 3. hodina: 9.55h, 4. hodina: 10.50h, 5. hodina: 11.45h 
 

TECHNICKÁ POMOC PRE RODIČOV A ŽIAKOV 

 Návod pre žiaka - krok za krokom - step by step 

 Technická pomoc: 0915 893 042, robert.krajcir@zsgorazdova.sk 

 TIP: na ONLINE HODINE odporúčame používať slúchadlá 

 
23.10.2020 .:: Mgr. Róbert Krajčír 
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