
Vážení rodičia, milí žiaci, 

posielame Vám usmernenie k dištančnej forme vzdelávania. Na základe získaných skúseností 
dištančného vzdelávania počas uplynulého školského roka pristupujeme k nastaveniu určitých pravidiel. 

Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere 
zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu, a preto nastavujeme jednotné pravidlá pre všetkých. 

Študenti a učitelia majú nárok na Office 365 Education bezplatne, vrátane aplikácií Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams a ďalších nástrojov na štúdium. 

Viac informácií o aplikáciách Office 365 → 

Outlook (poštová schránka s kapacitou 50 GB) – emailová komunikácia medzi učiteľmi a žiakmi (prílohy 
až 25 MB), adresár kontaktov, zoznam úloh a aj zdieľaný kalendár 

Teams (videokonferencie v HD rozlíšení) – súkromný aj skupinový chat + hovory a videohovory, 
možnosť odosielania súborov, zdieľania obrazovky a prezentácií 

OneDrive (úložisko dát s kapacitou 1 TB) – osobný ukladací priestor (cloud) s možnosťou zdieľania 
dokumentov, integrovaný skener v mobilnej aplikácii 

Forms – vytváranie online prieskumov, kvízov a ankiet s automatickým vyhodnotením výsledkov (spätné 
väzby, testy) 

One Note – digitálny poznámkový blok (vkladanie textu, zvuku, videí a súborov), možnosť usporiadania 
podľa značiek a zdieľanie s ostatnými 

Word, Excel, PowerPoint – webové verzie Wordu, Excelu a PowerPointu na vytváranie, úpravu a 
prezeranie dokumentov 

 

Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania 

1. Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha od 8:00 – 14:05 hod. podľa platného rozvrhu 
prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi 
formami: 

 prioritne prostredníctvom portálu EduPage, 

 prostredníctvom emailovej komunikácie, 

 prostredníctvom komunikácie (napr. cez Office 365 – MS TEAMs). 

2. Dištančná forma je pre žiakov povinná. Žiaci sa musia zúčastňovať pravidelne online hodín a odovzdávať 
vypracované zadania do stanoveného termínu učiteľa. Ak sa žiak nebude zúčastňovať online vyučovania 
a nebude si plniť dištančne stanovené požiadavky, tieto hodiny sa mu vykážu ako vymeškané hodiny, 
ktoré musí zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak zdokladovať triednemu učiteľovi.   

3. Učiteľ najskôr dohodne a overí možnosti spolupráce so žiakmi (napr. cez EduPage, triedny email), až 
potom ich začne realizovať. 



4. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy a vyučovať online podľa platného rozvrhu 
hodín v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na 
preštudovanie/vypracovanie: 

 nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, atď.), 

 úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, atď), 

 zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, atď.), 

 projekty na samostatnú prácu. 

5. Učiteľ dodržuje požiadavku primeranosti. 

Časová dotácia 
predmetu 

Množstvo zadaného učiva na 
samoštúdium 

Termín zadania 

1 až 2 hodiny 
týždenne 

učivo a úlohy zadáva 
učiteľ len raz do týždňa * 

učivo a úlohy zadáva učiteľ v prvý deň v týždni, 
kedy je v rozvrhu daný predmet 

3 až 4 hodiny 
týždenne 

učivo a úlohy zadáva 
učiteľ dvakrát do týždňa * 

5 a viac hodín 
týždenne 

učivo a úlohy zadáva 
učiteľ trikrát do týždňa * 

 

* poprípade online hodiny môžu byť po dohode s vyučujúcim aj viackrát max. však počet hodín daného 
predmetu v rozvrhu 

Príklad: 

 V 1.A je matematika v pondelok a v stredu. Úlohu zadá učiteľ v pondelok a žiaci ju vypracovanú 
odovzdajú najneskôr do budúceho pondelka. Učiteľ zadáva učivo v rozsahu 1 vyučovacej hodiny. 

6. Úlohy posiela učiteľ v čase od 8:00 do 16:00 hod. 

7. Zadávanie učiva a úloh: 

 Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej 
hodine. 

 Ak chce učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas, ktorý je potrebný na 
jeho vypracovanie. 

 Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas. 

8. Prax a praktické vyučovanie bude prebiehať prevažne iba teoreticky, podľa možností a charakteru 
predmetu môže aj prakticky.  Naplno prax a praktické vyučovanie bude opäť umožnené po vrátení žiakov 
do škôl. 



 

Držme si prsty, aby sme túto situáciu spoločnými silami a zodpovedným prístupom zvládli v zdraví. 

 

V  Bratislave 12. 10. 2020 

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy 

 


