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1. Základné informácie o priebehu dištančného vzdelávania: 

- operatívne porady každý pondelok:  

 zhodnotenie dištančného vzdelávania za predchádzajúci týždeň - spätná väzby zo 

strany učiteľov žiakov i rodičov,  

 vyhodnotenie funkčnosti a udržateľnosti systému vzdelávania, 

 dodržiavanie a efektivita nastavených pravidiel -  podľa potreby úprava/dopĺňanie 

nastavených pravidiel, 

 adaptácia krízového rozvrhu hodín podľa potreby. 

- informácie o aktuálnych ponukách webinárov - vedúci predmetovej komisie, ZRŠ 

- koordinácia množstva domácich zadaní pre žiakov - triedny učiteľ 

- koordinácia práce so žiakmi, ktorí nemajú prístup k online vzdelávaniu - triedny učiteľ a     

asistenti 

- komunikácia s rodičmi - triedny učiteľ 

- učitelia učia online zo školy 

- v prípade potreby zabezpečí škola pre učiteľov napr. zapožičaním na prácu doma IKT 

techniku 

-  podľa domácich podmienok žiakov škola zabezpečuje vzdelávanie pomocou IKT  cez 

školskú edupage, alebo pomocou aplikácie Cisco Webex 

- pre žiakov bez prístupu k IKT škola v zabezpečuje vzdelávanie bez IKT – printové materiály 

- do ETK vyučujúci zapisujú predmety hlavných vzdelávacích oblastí podľa skutkového stavu 

vzdelávania 

- do ETK vyučujúci zaznamenávajú aj dochádzku žiakov podľa účasti na online hodinách, resp. 

odovzdania zadaní cez edupage alebo printových zadaní 

- vyučujúci zadáva primerané úlohy rozsahom a náročnosťou, vo zvýšenej miere sa pri 

zadaniach venuje opakovaniu 

- pri hodnotení vyučujúci zohľadnia domáce podmienky žiakov, na hodnotenie využijú viac 

spätnú väzbu ako klasifikáciu 

- pri klasifikácii prihliadať na motivačnú úlohu známky 
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2. Rozvrh hodín 

5. ročník Pondelok SJL ANJ GEG 

Utorok DEJ SJL OBN 

Streda MAT SJL  

Štvrtok SJL ANJ  

Piatok BIO MAT SJL 

 

6. ročník Pondelok SJL ANJ MAT 

Utorok DEJ SJL OBN 

Streda MAT SJL GEG 

Štvrtok SJL ANJ MAT 

Piatok BIO SJL FYZ 

7.- 9. ročník Pondelok SJL OBN RUJ 

Utorok MAT SJL CHE 

Streda DEJ GEG ANJ 

Štvrtok BIO MAT FYZ 

Piatok SJL ANJ RUJ 

 

ŠT2 Pondelok SJL GEG  

Utorok DEJ SJL  

Streda MAT SJL CHE 

Štvrtok SJL FYZ  

Piatok BIO MAT SJL 
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3. Hodnotenie žiakov 

V čase dištančného vzdelávania sú v našej škole rešpektované základné princípy hodnotenia:  

- zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka 

- rešpektovať individuálne podmienky na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie 

- sústrediť sa na poskytovanie slovnej spätnej väzby 

- akceptovať jedinečnosť podmienok na vzdelávanie. 

- Priebežné hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby,  má prioritne motivačný 

charakter, pomenúva chyby, ktoré žiaci robia, navrhuje postupy ako ich odstrániť. 

- Hodnotenie má prísne individualizovaný charakter, zohľadňuje individuálne osobitosti a 

momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť žiaka. 

- Priebežné hodnotenie bude kombináciou slovného hodnotenia, sebahodnotenia žiaka 

a známok.  Slovné hodnotenie je zamerané na opis zvládania učebného obsahu jednotlivými 

vyučujúcimi predmetov. 

- Podklady na záverečné hodnotenie získava učiteľ najmä z portfólii žiackych prác –

samostatných prác, zadaných projektov, z rozhovorov so žiakmi, online vyučovaním a  online 

konzultáciami so žiakmi. 

- Informácie o priebežnom hodnotení a celkovej práci žiaka sú prístupné pre rodiča formou 

upozornení v školskom portáli Edupage a v internetovej žiackej knižke, resp. triedny učiteľ 

informuje rodičov prístupnou formou.  

- Žiacke portfólio bude tvoriť podklad pre súhrnné záverečné hodnotenie do ktorého sa 

započítavajú aj výsledky a hodnotenie získané do obdobia prerušeného vyučovania na škole. 

Keďže v dištančnej forme vyučovania nie je možné zaručiť objektivitu, kladieme dôraz na 

pravidelnosť a aktivitu žiaka,  vzťah žiaka k práci v predmete, jeho snahu o sebarozvoj, 

tvorivosť, spoľahlivosť a plnenie povinností, vypracovanie zadaných úloh, projektov, referátov, 

pracovných listov, zúčastňovanie sa na vypracovaní spätných väzieb. 

- Pri hodnotení známkami/percentuálnom hodnotení platí stupnica hodnotenia 100% - 90% - 

1, 89% - 75% - 2, 74% - 50% - 3, 49% - 25% - 4, 24% - 0%- 5 
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Informácie pre žiakov:  

1. Komunikácia 

- komunikovať so svojimi učiteľmi môžeš prostredníctvom školskej edupage, prístupové meno 

a heslo si dostal od svojho triedneho učiteľa  

- komunikovať so svojimi učiteľmi môžeš aj prostredníctvom mailovej adresy, ktorú tvorí: 

meno.priezvisko učiteľa@zsubrez.edu.sk 

- komunikovať so svojimi učiteľmi môžeš aj telefonicky, ak nepoznáš telefónne číslo, zavolaj 

do kancelárie školy 056/6596584 a tam ti dajú kontakt na tvojho učiteľa 

- sleduj informácie na stránke školy 

2. Rozvrh 

- Zisti si, aký je tvoj rozvrh hodín na stránke školy. 

3. Čas 

- Priprav sa na vyučovanie.  Tak ako sa pripravuješ na hodiny keď chodíš do školy, rovnako 

sa pripravuj aj teraz. Nezabudni na svoje domáce úlohy. 

- Ak sa zapájaš do vyučovania prostredníctvom tlačených pracovných listov, zadania dostaneš 

každý deň podľa rozvrhu hodín. Vypracované zadania odovzdaj na druhý deň asistentovi 

učiteľa, ktorý ti donesie nové zadania. 

- Ak sa zapájaš do vyučovania prostredníctvom školskej edupage, zadania dostaneš každý 

deň podľa rozvrhu hodín a odovzdaj ich podľa pokynov vyučujúceho. 

- Ak sa zapájaš do vyučovania prostredníctvom aplikácie CISCO WEBEX, vyučujúci ti pošle 

čas online hodiny a link na tvoj účet v edupage.  

4. Účasť na vyučovaní 

- Účasť na dištančnom vyučovaní je povinná, rovnako ako v škole. 

- Ak sa nemôžeš zúčastniť vyučovania, rodič to musí oznámiť tvojmu triednemu učiteľovi.  

- Za neúčasť na vyučovaní sa považuje: 

  - neodovzdanie zadania na edupage, ak pomocou nej pracuješ 

  - neodovzdanie tlačených zadaní, ak nemáš doma počítač a internet a dostávaš tlačené 

materiály 

 - neúčasť na online hodinách, ak si sa s vyučujúcim dohodol na účasti 

ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: AK MÁŠ AKÝKOĽVEK PROBLÉM, NEBOJ SA POPROSIŤ O 

POMOC! :o) 
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Informácie pre rodičov:  

1. Podpora 

- Účasť žiaka na dištančnom vyučovaní je povinná, rovnako ako v škole. Rodič je povinný 

dohliadnuť na účasť svojho dieťaťa na vyučovaní. 

- Vyučovanie bude prebiehať podľa domácich podmienok žiakov v troch formách: 

    1. Vyučovanie prostredníctvom tlačených pracovných listov, zadania žiak dostane každý 

deň podľa rozvrhu hodín. Vypracované zadania odovzdá na druhý deň asistentovi učiteľa, 

ktorý donesie nové zadania. 

    2. Vyučovanie prostredníctvom školskej edupage, zadania žiak dostane každý deň podľa 

rozvrhu hodín a odovzdá ich podľa pokynov vyučujúceho. 

    3. Vyučovanie prostredníctvom aplikácie CISCO WEBEX, vyučujúci pošle čas online hodiny 

a link na žiakovj účet v edupage.  

- Podporte prosím snahu školy a učiteľov pri dištančnom  vzdelávaní vašich detí. 

2. Informovanosť 

- o dištančnom vzdelávaní vášho dieťaťa sa môžete informovať prostredníctvom školskej 

edupage, prístupové meno a heslo ste dostali od triedneho učiteľa  

- komunikovať s učiteľmi môžete aj prostredníctvom mailovej adresy, ktorú tvorí: 

meno.priezvisko učiteľa@zsubrez.edu.sk 

- komunikovať s učiteľmi môžete aj telefonicky, ak nepoznáte telefónne číslo, zavolate do 

kancelárie školy 056/6596584 a tam dostanete kontakt na učiteľa 

- sledujte informácie na stránke školy 

- Rodič je povinný informovať školu o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré žiakovi 

bránia v plnení súčasnej formy vzdelávania. 

- Za neúčasť na vyučovaní sa považuje: 

  - neodovzdanie zadania na edupage, ak pomocou nej žiak pracuje 

  - neodovzdanie tlačených zadaní, ak nemá žiak  doma počítač a internet a dostáva tlačené 

materiály 

 - neúčasť na online hodinách, ak sa s vyučujúcim dohodol na účasti 
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