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„Prechod na dištančné vzdelávanie najlepšie zvládne škola, ktorá má dobre vybudovanú 

kultúru vzťahov a spolupráce. Budovanie vzťahov je dlhodobý proces a mimoriadna situácia 

môže nastať už zakrátko. O to viac má zmysel využiť čas, ktorý máme k dispozícii, na ich 

posilnenie.“                                                                                                              MŠVVaŠ SR     

                                                                                                                  

Podmienky a formy dištančného vzdelávania  
 

Aktuálna verzia 12.10.2020                                                                    Platnosť od: 12.10.2020 

 

Tento materiál má pomôcť a zabezpečiť, aby on-line/dištančné vzdelávanie bolo nastavené tak, 

aby učitelia, žiaci a rodičia čím najmenej pocítili negatívnu zmenu prechodu na dištančné 

vzdelávanie. Tiež by mal zabezpečiť, aby sa výučba čím najviac podobala na prezenčnú. 

 

1. Povinne používané oficiálne nástroje na komunikáciu v rámci dištančného 

vzdelávania: 

 MS Teams - nástroj na online výučbu a na socializáciu, skúšanie v triede, zadávanie 

materiálov, úloh a konzultácie 

 Edupage - oficiálny nástroj na komunikáciu so žiakmi, na zadávanie známok  

a hodnotenie zverejnené žiakom a ich rodičom/zákonným zástupcom, na posielanie 

materiálov a testov.  

 školský mail – hlavný kanál na dôležitú komunikáciu so žiakmi a rodičmi/zákonnými 

zástupcami 

 súkromný email vyučujúceho s jeho súhlasom 

 ďalšie digitálne nástroje nie sú oficiálne. 

 

2. Dištančné vzdelávanie znamená: 

 aktívna účasť na on-line vzdelávaní, 

 vypracovávanie zadaných úloh, 

 príprava na hodiny, 

 samoštúdium 

 

3. On-line rozvrh 

 Pedagogickí zamestnanci a žiaci sa riadia online rozvrhom, ktorý bude publikovaný  

na Edupage školy so zmeneným časovým trvaním vyučovacích hodín (30 minút), medzi 

ktorými bude 15 min. prestávka. V prípade dvojhodinovky môže učiteľ plynule odučiť obe 

hodiny v trvaní od 45 min. do 60 min.  a po ich odučení sa prestávka predĺži na 30 resp. 45 

min a ďalšia hodina nasleduje podľa rozpisu. 



 Časová dotácia hodín bude zachovaná v súlade so ŠKVP, avšak vyučovanie priebežnej 

odbornej praxe bude prebiehať v skrátenej dĺžke trvania, a to: 3.ročník (MŠ) – 3h týždenne 

a 4. ročník (ŠKD) – 2h týždenne. 

 V prípade neprítomnosti vyučujúceho, nebude hodina odučená online, ale dištančne 

formou zaslania študijného materiálu žiakom vopred, aby žiaci mohli počas vyučovacej 

hodiny pracovať samostatne. 

4. Povinnosti žiaka 

 Pravidelne sa zúčastňovať všetkých on-line stretnutí. Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu 

nemôže zúčastniť on-line vyučovania, musí ho vopred ospravedlniť rodič/zákonný 

zástupca triednemu učiteľovi mailom, prípadne sms. 

 Aktívne pracovať počas on-line/dištančného vzdelávania podľa pokynov vyučujúceho. 

 Od žiakov sa vyžaduje pri komunikácií používanie zariadenia s mikrofónom, prípadne aj 

s kamerou. 

 Odovzdávať povinné zadania, projekty, pracovné listy, výstupy a úlohy načas. Ak  

z objektívnych príčin žiak nemôže odovzdať požadované materiály, informuje o tom 

bezodkladne vyučujúceho, prípadne sa s ním dohodne na možnosti náhradného termínu 

odovzdania. 

 Podľa pokynov vyučujúceho byť riadne pripravený na online hodinu (učebnice 

a pomôcky). 

 Vykonať všetky písomné práce, testy, písomky a prípadné ústne skúšanie. 

 Pripojiť sa na online hodinu načas. 

 Všetky náležitosti týkajúce sa vyučovaného predmetu prioritne komunikovať  

s vyučujúcim daného predmetu. 

 Sledovať suplovanie učiteľov na Edupage a riadiť sa ním. 

 V súlade so Zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov dodržiavať zákaz nahrávania a zverejňovania záznamu z online 

hodiny. 

 Žiak sa správa v online priestore slušne, bez vulgarizmov, nešikanuje spolužiakov, 

neodvádza pozornosť nevhodnými a urážlivými komentármi. 

 

5. Klasifikácia a hodnotenie žiaka 

Všetky predmety sa klasifikujú a hodnotia v zmysle aktuálnej Smernice o hodnotení žiakov. 

U žiaka sa počas dištančného vzdelávania bude hodnotiť aj: 

1.  príprava na hodiny 

2.  odovzdané zadania napr. projekty a úlohy 

3.  aktivita na hodine – napr. zapojenie sa do diskusie, vypracované pracovné listy, poznámky  

     z hodiny 

4.  testy, písomky a ústne skúšanie 

5. telesná a športová výchova bude prebiehať podľa pokynov vyučujúceho, pričom online   

     vyučovanie bude prebiehať bez  nahrávania a zverejňovania videozáznamov  

       

 



 Časový rozpis hodín: 

1.      8,00h –   8,30h 

2.      8,45h –   9,15h 

3.    9,30h –  10,00h 

4.    10,15h –  10,45h 

5.   11,00h – 11,30h 

6.   11,45h – 12,15h 

7.   12,30h – 13,00h 

 

 

 

                                                                              V Turčianskych Tepliciach 15. októbra 2020 

 


