
Základná škola, Školská 11 Kalná nad Hronom 

Usmernenie k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania 

 
Cieľ  školy:  V období dištančného vzdelávania  pokračovať v zodpovednom vzdelávaní 

žiakov, zabezpečiť kvalitu a kontinuitu vzdelávania žiakov. 

Dištančná forma vzdelávania :  

 

1) Dištančná forma vzdelávania žiakov sa uskutočňuje prostredníctvom jednotnej 

elektronickej komunikácie pre celú školu nasledujúcimi formami: 

a. prostredníctvom edukačného portálu EduPage, 

b. prostredníctvom komunikačnej platformy ZOOM (komunikačný nástroj pre 

vizuálnu komunikáciu) 

2) Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná. 

3) Počas mimoriadnej situácie môžu nastať tri spôsoby realizácie výuky: 

a) prezenčné vyučovanie podľa rozvrhu hodín (rozvrh môže byť upravený) 

b) prezenčné vyučovanie  pre  prítomné  triedy  a dištančné  vzdelávanie  pre  triedy  

v karanténe  

c) celá škola je v karanténe – prechod na dištančné vzdelávanie podľa špeciálneho 

rozvrhu hodín 

 
 

4) Vyučujúci jednotlivých predmetov využívajú pri dištančnom vzdelávaní rôzne 

vzdelávacie aktivity v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením 

presného termínu na preštudovanie/vypracovanie: 

– nové učivo na samoštúdium (študijné texty, prezentácie zdieľané pedagógom, 

videá s vysvetlením učiva, vzdelávacie videá z internetu) 

– úlohy na precvičovanie učiva (pracovné listy, ...) 

– zadania na overovanie vedomostí (previerky, ...) 

– vypracovanie projektov a prezentácií 

 
 

5) Ak sa dištančné vzdelávanie týka celej školy (1. stupňa alebo 2. stupňa) vyučovanie 

sa riadi špeciálnym rozvrhom, ktorý predpisuje: 

– vyučovacie hodiny – on line hodiny (ZOOM),  

– učivo na samoštúdium 

– žiak / učiteľ môže čas mimo „predpísaných hodín“ v špeciálnom rozvrhu využívať 

na realizáciu konzultácií, individuálne preskúšavanie žiakov, prípadne 

testovanie. 

– dĺžka vyučovacej hodiny je  do 45 minút 
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6) V období dištančného vzdelávania bude žiak oboznámený s klasifikačnými 

požiadavkami každého vyučovacieho predmetu. Učivo bude žiakom zadávané 

pravidelne a v primeranom rozsahu. Učiteľ vopred oboznámi žiaka s tým, ako bude 

príslušná aktivita hodnotená. 

 
7) Žiak je povinný: 

– zúčastňovať sa na vyučovacej hodine, 

– plniť pokyny vyučujúceho, 

– pravidelne a samostatne vypracovávať zadané domáce úlohy, 

– na  online  hodine  je prihlásený svojím menom,  na  požiadanie  zapne  kameru 

a mikrofón, 

– počas vyučovania sa má zdržiavať na domácom pracovisku, kde má možnosť 

používať zošit, učebnicu, kalkulačku, slovník, atlas ... 

 
8) Ak žiak nepracuje pravidelne, nereaguje primerane na požiadavky alebo upozornenia 

vyučujúceho, oznámi to vyučujúci prostredníctvom EduPage zákonnému zástupcovi 

žiaka a zároveň aj triednemu učiteľovi. 

 
9) V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť vyučovacej hodiny, je povinný túto 

skutočnosť oznámiť príslušnému vyučujúcemu. 

 
10) V prípade, že je žiak PN alebo má iné vážne dôvody (napr. aj technické), pre ktoré sa 

nemôže zúčastniť viacerých vyučovacích hodín, oznámi túto skutočnosť on alebo jeho 

zákonný zástupca triednemu učiteľovi. 

 
11) Ak sa žiak dlhodobo nezúčastňuje na vyučovaní, vykoná následne komisionálnu 

skúšku z príslušného predmetu. 

 
12) Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby v rámci svojich možností zabezpečili 

technické vybavenie (hardware, software, internetové pripojenie), časové a priestorové 

podmienky pre dištančné vzdelávanie žiakov a aktívne sa o ich pokrok vo vyučovaní  

v domácom prostredí zaujímali. 

 

Kalná nad Hronom, 30.3.2020 

 

         Mgr. Peter Lipták 

             riaditeľ školy 


