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PRAVIDLÁ DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA PRE ŽIAKOV  

Dištančné vzdelávanie pre žiakov druhého stupňa ZŠ bude  prebiehať  podľa zverejneného rozvrhu, 

je povinné a bude sa realizovať nasledovne :  

1.  predmety matematika, slovenský jazyk a anglický jazyk pomocou on-line nástroja ZOOM – okrem 

notebookov je  možné stiahnuť aplikáciu ZOOM aj  do mobilu.  

2. ostatné predmety budú realizované dištančne – zasielaním materiálov a úloh na vypracovanie. Aj 

počas týchto hodín budú k dispozícii učitelia na individuálne konzultácie, ale po predchádzajúcej 

dohode medzi vyučujúcim a žiakom. 

Komunikácia s vyučujúcimi bude prioritne prebiehať prostredníctvom školského portálu EDUPAGE, 

resp. prostredníctvom e-mailovej komunikácie, v nevyhnutnom prípade telefonicky.  

Pokiaľ do 26.10.2020 nebudete mať k dispozícii  potrebné technické vybavenie na on- line výučbu,  

kontaktujte triedneho učiteľa  – materiály na vyučovanie Vám pripravíme v tlačenej forme a budú 

k dispozícii  pri vstupe do základnej školy, presný čas na prebranie materiálov bude zverejnený. 

Učitelia budú zadávať žiakom úlohy v čase zverejneného rozvrhu, v primeranom rozsahu, primeranej 

náročnosti a s termínom spracovania, preštudovania.  

Žiaci komunikujú s učiteľmi, riadia sa ich pokynmi. Študujú učebné materiály, vypracovávajú zadania, 

posielajú učiteľmi požadované výsledky, riešenia.  

Žiak môže požiadať vyučujúceho o konzultácie v čase distančného vyučovania.  

Príprava na vyučovanie : 

Tak ako sa pripravujete na hodiny, keď chodíte do školy, rovnako sa budete pripravovať aj na tie, 

ktoré prebiehajú on- line - nezabudnite na odovzdávanie úloh a zadaní načas!  

Opakovanie - nezabudnite si zopakovať to, čomu ste sa na hodine venovali . Netrávte pri počítači 

veľa času , keďže sú vaše hodiny teraz na počítači, skúste sa zabaviť trochu inak - spoločenské hry, 

pomoc v domácnosti, zacvičte si...  

Účasť na hodine – v  prípade, že sa z objektívnych dôvodov (choroba, výpadok elektriny, zlý signál ...) 

nebudete môcť hodiny zúčastniť, kontaktujte triednu učiteľku a vyučujúcich, s ktorými sa dohodnete 

na spôsobe dištančnej práce v danom predmete . 

Počas hodiny on –line vyučovania : 

 Dávajte pozor 

 Nebuďte rušení - ak sa dá, snažte sa, aby vás rozptyľovalo čo najmenej vecí  

 Vypnite televízor, rádio  

 Zavrite ostatné programy na počítači 

 Vysvetlite ostatným členom rodiny, že budete mať hodinu 



 Počúvajte, čo hovorí učiteľ - keď vás poprosí, aby ste si zapli mikrofón/kameru, tak ste 

povinní reagovať na vyzvanie.  

 Zapájajte sa do priebehu hodiny – odpovedajte na otázky učiteľa. Nezabudnite sa ale prihlásiť 

 Ak niečomu nerozumiete, nebojte sa opýtať učiteľa 

 Nevyrušujte – nepíšte ostatným spolužiakom, nehrajte sa s možnosťami portálu počas hodiny 

bez vyzvania učiteľa 

 

Ak máte akýkoľvek PROBLÉM týkajúceho sa dištančného vzdelávania , 

 kontaktujte triedneho učiteľa. 

 

Ďakujeme za pochopenie ! 


