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Pokyny k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania 
 

 

V období dištančného vzdelávania je nutné pokračovať v zodpovednom vzdelávaní 

žiakov, zabezpečiť kvalitu a kontinuitu vzdelávania žiakov.  

 

 

1. Dištančná forma vzdelávania žiakov sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej 

komunikácie pre celú školu nasledujúcimi spôsobmi:  

 

 prostredníctvom edukačného portálu EduPage,  

 prostredníctvom komunikačnej platformy MS Teams alebo inej podľa dohody medzi 

učiteľom a žiakom (komunikačný nástroj pre vizuálnu komunikáciu).  

 

2. Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní je povinná. Vyučujúci jednotlivých predmetov 

využívajú pri dištančnom vzdelávaní rôzne vzdelávacie aktivity v primeranom rozsahu a 

primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie, resp. vypracovanie.  

 

Vyučujúci zasielajú:  

 nové učivo na samoštúdium (študijné texty, prezentácie, videá s vysvetlením učiva, 

vzdelávacie videá z internetu a pod.),  

 úlohy na precvičovanie učiva (pracovné listy a pod.), 

 zadania na overovanie vedomostí (online testy a pod.),  

 úlohy zamerané na vypracovanie projektov a prezentácií.  

 

4. V prípade dištančného vzdelávania vyučovanie sa riadi upraveným rozvrhom hodín, ktorý 

predpisuje:  

 vyučovacie hodiny – online hodiny (MS Teams a iné) a prostredníctvom EduPage  

(zadávanie úloh, učiva na samoštúdium),  

 žiak/učiteľ môže čas mimo „predpísaných hodín“ v upravenom rozvrhu využívať na 

realizáciu konzultácií, individuálne preskúšavanie žiakov, prípadne testovanie, 

prípravu materiálov,  

 dĺžka vyučovacej hodiny je 45 minút.  

 

Triedny učiteľ nemusí uskutočňovať tzv. triednické hodiny, ale môže žiakov oslovovať a 

monitorovať individuálne. Je mimoriadne dôležité, aby sa mali žiaci na koho obrátiť.   

Školská psychologička a sociálny pedagóg sú k dispozícii všetkým žiakom a prostredníctvom 

elektronickej komunikácie (cez EduPage) im sú ochotní na dennej báze poskytovať 

poradenstvo, prípadne si dohodnúť konzultácie.  

 

5. V období dištančného vzdelávania je žiak hodnotený na základe stanovených požiadaviek 

pre každý vyučovací predmet podľa schválených kritérií hodnotenia v jednotlivých 

predmetových komisiách.   

 

 

 

 

 



 Kritéria hodnotenia počas dištančného vzdelávania Známka/ 

absolvoval/a 

PK SJL SJL/LJS 

- známky z prezenčnej formy vzdelávania 

- odovzdanie a vypracovanie min. 85 % dištančne 

zadaných úloh v zadanom termíne 

- absolvovanie všetkých online testov – za jazykovú 

a literárnu zložku   

- ústna odpoveď – online 

- aktivita, postoj, angažovanosť, ochota spolupracovať 

 

 

známka 

PK CUJ CUJ 1/ KAJ/ SAJ/ CUJ 2 

- známky z prezenčnej formy vzdelávania 

- ústna odpoveď online – MS Teams 

- krátke testy a testy z TC – online 

- samostatná písomná práca 

- projekt, prezentácia 

- percento odovzdania dištančných úloh vyjadrené 

známkou 

- aktivita žiakov 

 

známka 

PK GEG 

a ENV 

GEG/SEG/CGG 

- známky z prezenčnej formy vzdelávania 

- známky z online testov cez EduPage 

- aktívna komunikácia s učiteľom cez MS Teams 

- známky z domácich úloh (pracovné listy, prezentácie, 

seminárne práce..) 

- pravidelnosť odovzdávania úloh 

- splnenie/nesplnenie úloh žiakmi 

- zapojenie do projektovej činnosti, súťaží a olympiád 

ENV 

- aktívna účasť na hodinách, prezentácie, projekty 

- aktívna komunikácia s učiteľom – MS Teams 

- pravidelnosť odovzdávania úloh 

- splnenie/nesplnenie úloh žiakmi 

- zapojenie do projektovej činnosti, súťaží a olympiád 

 

známka 
 

 

 

 

 

 

 

 

absolvoval/a 

PK M a I MAT/SEM/CVM 

- známky z prezenčnej formy vzdelávania 

- plnenie dištančných úloh v stanovenom termíne – 

pracovné listy, interaktívne cvičenia 

- kvalita a správnosť riešení DÚ 

- online testy 

- projekty 

- spolupráca s učiteľom 

- aktivita 

- sebahodnotenie žiaka 

INF/SEI/CVI 

- známky z prezenčnej formy vzdelávania 

- riešenie úloh z programovania 

- projekty 

- vypracovanie pracovných listov 

- online test 

- spolupráca s učiteľom 

- aktivita 

- sebahodnotenie žiaka 

 

známka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

známka 



PK 

Výchovy 

UKL 

- známky z prezenčnej formy vzdelávania 

- test z TC 

- písomné práce – krátke úvahy 

- prezentácie 

- praktické projekty (výtvarné, literárne, fotografické) 

- interpretácie umeleckých diel 

ETV 

- aktivita z prezenčnej formy vzdelávania 

- vypracovanie pracovných listov 

- projekt 

- aktívna komunikácia a spolupráca s vyučujúcim 

HUV  

- práca s učebnicou a hudobnými stránkami na internete 

- riešenie tvorivých úloh 

- aktívna spolupráca a komunikácia s vyučujúcim 

MDV 

- vypracovanie pracovných listov  

- prezentácie PowerPoint 

- aktivita 

- včasné odovzdávanie zadaných úloh 

MUV 

- vypracovanie pracovných listov  

- prezentácie PowerPoint 

- aktivita 

- včasné odovzdávanie zadaných úloh 

NBV 

- vypracovanie pracovných úloh a zadaní 

- projekt PowerPoint 

VYV 

- výtvarné zadania 

- odpovede na otázky na konci TC 

- dobrovoľné zapojenie do súťaží (výtvarné práca, 

fotografie...) 

 

známka 
 

 

 

 

 

 

absolvoval/a 
 

 

 

 

absolvoval/a 
 

 

 

absolvoval/a 
 

 

 

 

absolvoval/a 
 

 

 

absolvoval/a 
 

 

PK SVP - známky z prezenčnej formy vzdelávania 

- online testy 

- ústne skúšanie online – MS Teams 

- pracovné listy, cvičenia a úlohy z učebníc 

- štúdium dokumentov online 

- analýza dobových listín 

- prezentácie 

- projekty 

- množstvo absolvovaných online hodín, aktivita na 

hodinách 

 

známka 

PK PVP FYZ/SEF/CVF 

- známky z prezenčnej formy vzdelávania 

- včasné a správne vypracovanie DÚ 

- vypracovanie poznámok z učiva v učebnici 

- riešenie kontrolných úloh 

- prezentácie, protokoly 

- ústne skúšanie online 

- aktivita na online hodinách a krúžku, príp. úspech 

v súťažiach a olympiádach 

CHEM/SEC/CVC 

- známky z prezenčnej formy vzdelávania 

- aktivita na online hodinách 

známka 
 

 

 

 

 

 

 

 

známka 
 

 



6. 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 

učebné pomôcky ako zošit, učebnicu, kalkulačku, slovník, atlas a pod.  

Po návrate do školy budú žiaci z prebratého učiva preskúšaní (po hodine spoločného 

opakovania nasleduje preskúšanie).  

 

7.Ak žiak nepracuje pravidelne, nereaguje primerane na požiadavky alebo upozornenia 

vyučujúceho, oznámi to vyučujúci prostredníctvom EduPage zákonnému zástupcovi žiaka a 

zároveň aj triednemu učiteľovi. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť vyučovacej hodiny, 

je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi.  

  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, napr. cez EduPage, mailom, telefonicky.  

  Ak sa žiak dlhodobo nezúčastňuje na vyučovaní, vykoná následne komisionálnu skúšku z 

príslušného predmetu.  

 

8. V období mimoriadnej situácie žiaci, ktorí sa kvôli pandémii koronavírusu vracajú zo 

zahraničia predčasne, sú hodnotení z jednotlivých predmetov rovnako ako ostatní žiaci. 

     V období mimoriadnej situácie žiaci, ktorí majú individuálny študijný program, sú 

hodnotení z jednotlivých predmetov rovnako, ako ostatní žiaci.  

 

9. 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.  

 

PaedDr. Martina Mazáňová, PhD. 

riaditeľka školy 

- vypracovanie kontrolných úloh online v systéme 

EduPage alebo dištančne 

- pracovné listy 

- ústna odpoveď – online MS Teams (v prípade 

požiadavky žiaka) 

- možnosť individuálnych alebo skupinových konzultácií 

online 

BIO/SEB/CVB 

- známky z prezenčnej formy vzdelávania 

- online písomné práce a testy 

- ústna odpoveď online 

- prezentácie a projekty 

- vypracovanie pracovných listov 

- aktivita, miera a kvalita spolupráce 

TECH 

- známky z prezenčnej formy vzdelávania 

- vypracovanie DÚ a zadaní a ich odovzdanie načas 

- kontrolný test 

 

 

 

 

 

 

známka 
 

 

 

 

 

 

známka 
 

 

 

PK TSV - plnenie zadaných úloh a aktívna účasť na vzdelávaní absolvoval/a 

   


