
Základná škola s materskou školou Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany 

 

Príloha č. 2 ku Školskému poriadku základnej školy 

 

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA POČAS DIŠTANČNEJ FORMY VZDELÁVANIA 

 

1. Dištančné vzdelávanie 

- dištančné vzdelávanie počas prerušenia školskej dochádzky je povinné, 

- ak sa žiak nemôže dištančného vzdelávania zúčastniť z objektívnych dôvodov, je 

zákonný zástupca povinný túto skutočnosť konzultovať s triednym učiteľom hneď, ako 

táto udalosť nastane, 

- dištančné vzdelávanie je realizované cez EduPage školy a bezkriedy.sk 

- každý žiak školy zodpovedá za bezpečné uloženie a používanie svojich prihlasovacích 

údajov do EduPage školu a bezkriedy.sk, 

- vypracovanie dištančných úloh tvorí časť výsledného hodnotenia daného predmetu za 

príslušný polrok. 

1.1. Škola je povinná: 

- informovať zákonného zástupcu o dôležitých skutočnostiach o vzdelávaní (forma 

vzdelávania, harmonogram vzdelávania, nedostatočné plnenie povinností žiaka) cez 

rodičovské konto EduPage alebo telefonicky 

- zástupkyňa riaditeľky školy v spolupráci s vedúcimi PK a MZ je povinná vypracovať 

špeciálny rozvrh hodín, ktorý bude platný počas celého dištančného vzdelávania a následne je 

povinná ho relevantnou formou prostredníctvom triednych učiteľov oznámiť žiakom a ich 

zákonným zástupcom, 

- triedny učiteľ a vyučujúci informujú zákonného zástupcu o priebežnom hodnotení 

z predmetu prostredníctvom EduPage alebo bezkriedy.sk, 

1.2. Žiak je povinný: 

- vypracovávať zadanie dištančných úloh svedomito a načas, odporúčame archiváciu 

odoslaných úloh pre prípad zlyhania elektronickej pošty, 

- počas online hodiny mať zapnutý mikrofón, pokiaľ učiteľ nepovie inak, 

- o akýchkoľvek technických problémoch informovať vyučujúceho hneď na začiatku 

online hodiny alebo kedykoľvek počas dištančného vzdelávania, 



- nenarúšať online hodinu zbytočným ruchom, odpájaním mikrofónov, písaním do chatu 

a iným rušivým a nevhodným správaním, inak môže byť z hodiny vyučujúcim 

vylúčený, vyučujúci následne zapíše záznam o priestupku do internetovej žiackej 

knižky prostredníctvom poznámky, 

- zapájať sa do dištančného vzdelávania, v prípade ak žiak nereaguje, nezapája sa i 

napriek upozorneniam a výzvam, môže mu byť udelená neospravedlnená absencia. 

1.3. Zákonný zástupca je povinný: 

- kontrolovať aktívne plnenie dištančných úloh svojho dieťaťa, 

- kontrolovať svoje rodičovské konto na EduPage, cez ktoré je počas dištančnej formy 

vzdelávania informovaný o všetkých dôležitých skutočnostiach vzdelávania svojho 

dieťaťa, 

- ak sa žiak nemôže zúčastniť dištančného vzdelávania (online hodiny, vypracovanie 

dištančných úloh, písomnej práce), napríklad z dôvodu choroby alebo chýbajúceho 

technického vybavenia, je nutné kontaktovať triedneho učiteľa a túto skutočnosť mu 

bezodkladne oznámiť, 

- neúčasť svojho dieťaťa na online hodine ospravedlniť vopred písomne správou cez 

EduPage, v prípade neočakávanej udalosti ospravedlniť neúčasť čo najskôr po 

zrealizovaní hodiny, 

- na vyzvanie informovať školu o technickom vybavení domácnosti, a to konkrétne: 

- o prístupe na internet 

- či je počítač, ktorý má žiak k dispozícii, vybavený mikrofónom a kamerou 

- v prípade objektívnych dôvodov, ktoré bránia žiakovi vzdelávať sa dištančne, 

spolupracovať so školou v snahe o hľadaní alternatív, aby bolo dištančné vzdelávanie 

riadne zabezpečené. 

2. Opatrenia na posilnenie disciplíny 

Kritéria počas dištančnej formy vzdelávania: 

Napomenutie od triedneho učiteľa 

-    nevhodné správanie sa žiakov na online vyučovaní, 

-    neospravedlnená absencia: 1 – 3 vyučovacie hodiny 

 

Pokarhanie od triedneho učiteľa 

 



-    nevhodné správanie sa žiakov na online vyučovaní, 

-    neospravedlnená absencia: 4 – 8 vyučovacích hodín  

 

Pokarhanie od riaditeľa/ky školy 

 

-    nevhodné správanie sa žiakov na online vyučovaní, 

-    neospravedlnená absencia: 9 – 15 vyučovacích hodín 

 

Znížená známka zo správania na druhý stupeň 

 

-    nevhodné správanie sa žiakov na online vyučovaní, 

-    neospravedlnená absencia: 16 – 30 vyučovacích hodín 

 

Znížená známka zo správania na tretí stupeň 

 

-    nevhodné správanie sa žiakov na online vyučovaní, 

-    neospravedlnená absencia: 31 – 50 vyučovacích hodín 

 

Znížená známka zo správania na štvrtý stupeň 

 

-    nevhodné správanie sa žiakov na online vyučovaní, 

-    neospravedlnená absencia: 51 a viac vyučovacích hodín 

 

Vypracoval: Mgr. Lenka Krebesová    Overil: PhDr. Iveta Valchovníková 

 

V Nedožeroch-Brezanoch: 25.1.2021                                   Schválili: pedagogická rada 

 


