
 

Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 
Úbrež 141, 072 42 Úbrež 

 

IČO: 35545640  I  DIČ: 2021681475  I  EDUID: 100016026 

tel. č.: +421 (0) 56 65 965 84, +421 (0) 56 65 962 53 

e-mail: zsubrez@zsubrez.sk  I web: www.zsubrez.sk   

 

 
 

Informácie pre žiakov:  

1. Komunikácia 

- komunikovať so svojimi učiteľmi môžeš prostredníctvom školskej edupage, prístupové meno 

a heslo si dostal od svojho triedneho učiteľa  

- komunikovať so svojimi učiteľmi môžeš aj prostredníctvom mailovej adresy, ktorú tvorí: 

meno.priezvisko učiteľa@zsubrez.edu.sk 

- komunikovať so svojimi učiteľmi môžeš aj telefonicky, ak nepoznáš telefónne číslo, zavolaj 

do kancelárie školy 056/6596584 a tam ti dajú kontakt na tvojho učiteľa 

- sleduj informácie na stránke školy 

2. Rozvrh 

- Zisti si, aký je tvoj rozvrh hodín na stránke školy. 

3. Čas 

- Priprav sa na vyučovanie.  Tak ako sa pripravuješ na hodiny keď chodíš do školy, rovnako 

sa pripravuj aj teraz. Nezabudni na svoje domáce úlohy. 

- Ak sa zapájaš do vyučovania prostredníctvom tlačených pracovných listov, zadania dostaneš 

každý deň podľa rozvrhu hodín. Vypracované zadania odovzdaj na druhý deň asistentovi 

učiteľa, ktorý ti donesie nové zadania. 

- Ak sa zapájaš do vyučovania prostredníctvom školskej edupage, zadania dostaneš každý 

deň podľa rozvrhu hodín a odovzdaj ich podľa pokynov vyučujúceho. 

- Ak sa zapájaš do vyučovania prostredníctvom aplikácie CISCO WEBEX, vyučujúci ti pošle 

čas online hodiny a link na tvoj účet v edupage.  

4. Účasť na vyučovaní 

- Účasť na dištančnom vyučovaní je povinná, rovnako ako v škole. 

- Ak sa nemôžeš zúčastniť vyučovania, rodič to musí oznámiť tvojmu triednemu učiteľovi.  

- Za neúčasť na vyučovaní sa považuje: 

  - neodovzdanie zadania na edupage, ak pomocou nej pracuješ 

  - neodovzdanie tlačených zadaní, ak nemáš doma počítač a internet a dostávaš tlačené 

materiály 

 - neúčasť na online hodinách, ak si sa s vyučujúcim dohodol na účasti 

ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: AK MÁŠ AKÝKOĽVEK PROBLÉM, NEBOJ SA POPROSIŤ O 

POMOC! :o) 
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