
Organizácia vyučovania žiakov 5. - 9. ročníka  

počas dištančného vzdelávania 

 

 Vyučovanie bude prebiehať podobným systémom ako na jar.  

 Vyučovací čas na online vysielanie alebo posielanie materiálov a úloh: 

pracovné dni (nie víkend) v čase od 7:45 – 13:00 hod. 

 

Počas jesenných prázdnin 30.10., 2.11., 6.11., 9.11. 2020 sa v našej škole nebude 

realizovať ani dištančné vzdelávanie, nebudú posielané materiály ani online 

vysielanie, zamestnanci povinne čerpajú dovolenku. 

 

 Centrálny informačný portál:  Edupage 

 Používame na komunikáciu pedagógov s rodičmi, so žiakmi a naopak - cez 

posielanie správ (notifikácie). 

 Používame na zasielanie úloh (cez domáce úlohy) a súborov v prílohách (Word 

dokumenty, ppt. prezentácie, pracovné listy...) 

 Takisto môžeme naďalej využívať ostatné portály: alf, bezkriedy, 

angličtinárske projecty... za dodržania podmienky, že žiak to bude mať uvedené 

na Edupage. 

 Zadanie musí byť na jednom mieste, aby žiak i rodič nelistovali po viacerých 

stránkach. Edupage bude teda slúžiť ako slovníček, do ktorého si zapisuje žiak 

úlohy. 

 Výber spôsobu spojenia na online hodiny (Skype, Zoom...) prenechávame v 

kompetencii vyučujúcich, nakoľko z predchádzajúceho obdobia majú často 

zabehnutý spôsob, ktorý žiakom i pedagógom vyhovoval. Zároveň bude nutné 

brať ohľad na domácnosti, v ktorých je jeden počítač zdieľaný viacerými deťmi 

(rôzne nakombinovanými v rámci tried). Čas online hodín teda bude po 

vzájomnej dohode so žiakmi. 

 

 Rozvrh  

 zredukovaný podľa odporúčaní MŠ SR z predchádzajúceho obdobia, 

 posielame v druhej prílohe rodičom i žiakom. 



 

 Triedni učitelia  

 aspoň 1x v týždni si vyhradia čas na „triednickú hodinu“ – zistia situáciu 

žiakov, ako zvládajú dištančnú formu, problémy, postrehy, povzbudenie..., 

 sú k dispozícii rodičom na aktívnu komunikáciu, či už prostredníctvom 

Edupage, mailov alebo telefonicky, 

 riešia technické problémy v spolupráci s vedením školy,  

 vyučujúci prostredníctvom TU riešia, ak sa žiak aktívne  nezapája do 

vyučovania. 

 

 Na koho sa obrátiť v prípade problémov (technických problémov, strata 

prihlasovacích údajov na Edupage, na bezkriedy, alfa, komunikačné problémy, zmena 

zdravotného stavu žiaka, ktorá by bola prekážkou v dištančnom vzdelávaní, atď.): 

 triedny učiteľ (Edupage, mail,telefón) 

 Mgr. A. Zubáňová, zástupkyňa RŠ pre 2.st. - Edupage,  

                             mail: angelika.zubanova@gmail.com; mobil: 0911 552 322 

 

 Priebežné hodnotenie žiakov: 

 s ohľadom na individuálne podmienky, 

 zatiaľ má motivačný charakter: +, pochvaly, povzbudenie, 

  na hodnotenie budeme predovšetkým používať spätnú väzbu, 

 primeraný ohľad bude venovaný žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami podľa odporúčaní v ich IVVP 

 

 Žiaci so ŠVVP (integrovaní žiaci): 

 naďalej zostávajú v starostlivosti špeciálnej pedagogičky, 

 kontaktuje ich Mgr. Z. Kamasová, špeciálnopedagogická podpora sa presunie 

do online priestoru, 

 ponúkame možnosť konzultácií pre žiakov i rodičov so školskou špeciálnou 

pedagogičkou Mgr. Martinou Kurejovou Melocíkovou každý pondelok 

13.00 – 14.00 hod. na tel. čísle: 0905 956 384 

 

 



 Doterajšie prijaté opatrenia: 

 Prostredníctvom dotazníka sme monitorovali podmienky žiakov. 

 Zapožičali sme počítače do domácností, ktoré ich nemali a mali o zapožičanie 

záujem. 

 Spustili sme rodičovské a žiacke kontá Edupage na flexibilnú komunikáciu. 

 Prebehli konzultácie pedagógov v súvislosti s využívaním novej platformy 

Edupage a možností, ktoré poskytuje pre dištančné vzdelávanie. 

 Prebieha príprava redukovaného rozvrhu (čakáme na usmernenia). 

 

 

 Vážení rodičia a žiaci, 

je potrebné si uvedomiť, že vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu – všetky 

povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov 

i žiakov. 

 Ďakujeme všetkým zúčastneným stranám za trpezlivosť, porozumenie a aktívnu 

podporu, s ktorou sa nám podarí súčasnú mimoriadnu situáciu zvládnuť. 

 

vedenie školy 

 

 

 


