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ZÁSADY dištančného vzdelávania (DV)

1. Žiaci, ktorí na základe rozhodnutia nariadení príslušných
orgánov prechádzajú z prezenčnej formy na dištančnú formu
výchovy a vzdelávania, príp. z epidemiologických dôvodov
dostanú riaditeľské voľno, sú povinní sa vzdelávať dištančne
podľa pokynov svojich vyučujúcich a vedenia školy.
2. Učiteľ informuje žiakov o spôsobe dištančného vzdelávania – každý žiak má vytvorené
konto na MS Teams. Hlavnou koordinačnou platformou bude EduPage, z tohto dôvodu
je každý žiak povinný mať aktívne svoje EduPage konto a sledovať informácie, ktoré budú
zasielané.
3. V prípade, že žiak z objektívnych dôvodov sa nemôže zúčastniť sa na DV (technické,
rodinné, zdravotné dôvody), zákonný zástupca o tom bezodkladne informuje triedneho
učiteľa a triedny učiteľ ostatných vyučujúcich v príslušnej triede.
4. Okrem vyučovacích hodín je žiak povinný zúčastniť sa aj online triednických hodín, ak
ich triedny učiteľ zorganizuje.
5. Dištančné vzdelávanie prebieha podľa riadneho rozvrhu najmä vo forme online hodín,
ako aj vo forme zadávania úloh či projektov, práce so zaslanými študijnými materiálmi,
rozličných foriem online testov alebo konzultácií s prihliadnutím na náročnosť tejto formy
vzdelávania, na možnosti žiakov a učiteľov. Minimálny rozsah online hodín je cca polovica
týždennej hodinovej dotácie daného predmetu. Maximálny počet online hodín v príslušnej
triede je denne 5, v predmaturitnom a maturitnom ročníku 6. trvanie online hodiny nemusí
byť nutne 45 minút, online hodina môže trvať aj menej (cca 30 minút). Koordináciu
požiadaviek vyučujúcich a žiakov zabezpečí triedny učiteľ.
6. PYP triedy v prípade dištančného vzdelávania budú o svojom DV informované svojimi
triednymi učiteľmi, ich dištančná forma sa bude riadiť osobitým rozvrhom, ale denný počet
online hodín/úloh nepresiahne 3 – 4 vyučovacie hodiny.
7. Online hodiny sa budú výhradne konať v čase vyhradených prezenčných hodín v stálom
rozvrhu, aby nedochádzalo ku kolízii viacerých predmetov.
8. Výchovné predmety (telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, etická
výchova, náboženská výchova a pod.) sa nevyučujú, budú sa zadávať iba dobrovoľné
aktivity pri dlhodobom DV (maximálne jedna aktivita na 14 dní) zamerané na
psychohygienické, výchovné a relaxačné aktivity.
9. V prípade nutnosti dlhšieho DV (viac ako do 27. 11. 2020) sa zásady dištančného
vzdelávania žiakov budú aktualizovať podľa aktuálnych nariadení MŠVVaŠ SR, VUC
Bratislavský samosprávny kraj, RÚVZ a podľa príslušných uznesení Pedagogickej rady
Spojenej školy, Pankúchova 6, Bratislava.
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