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Dodatok č. 2 k Školskému poriadku 

Riaditeľka školy po prerokovaní v online  pedagogickej rade dňa 12. 10. 2020,  na online 

zasadnutí v žiackej školskej rade dňa 13.10. 2020 vydáva dodatok k školskému poriadku 

určenému pre žiakov školy. 

Organizácia vyučovania a povinnosti žiakov počas dištančného vzdelávania 

Dištančná forma vzdelávania žiakov sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej 

komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy prostredníctvom komunikačných a 

výukových platforiem. 

1. Vyučovacie hodiny sú rozdelené na online hodiny a samostatnú prácu posielanú cez 

EduPage v daný deň –  dištančné úlohy s určením presného termínu na vypracovanie 

alebo preštudovanie. 

2. Online hodiny budú prebiehať cez výukovú platformu Zoom a Google Meet podľa 

pokynov vyučujúceho. 

3. Upravený rozvrh sa nachádza na EduPage. 

Žiak je  povinný: 

- zúčastňovať sa online vzdelávania, 

- vopred sa ospravedlniť z neúčasti na online hodine. Dochádzka sa eviduje v triednej 

knihe. Absenciu na online hodinách je povinný ospravedlniť zákonný zástupca 

triednemu učiteľovi vopred, prípadne po dohode s triednym učiteľom. V opačnom 

prípade bude hodina neospravedlnená, 

- odovzdať dištančné úlohy v určenom termíne, 

- pri pripojení sa prihlásiť pod menom a priezviskom, 

- na vyzvanie učiteľa zapnúť kameru (pre kontrolu prítomnosti, pri ústnych 

odpovediach) a mikrofón. 

Počas dištančného vzdelávania sú žiaci hodnotení a klasifikovaní podľa Metodického pokynu 

č. 21/2011. 

Ak žiak nereaguje na požiadavky učiteľa (nezúčastňuje sa online vyučovania, neodovzdáva 

zadané úlohy v termíne) oznámi to učiteľ prostredníctvom EduPage zákonnému zástupcovi 
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žiaka a zároveň aj triednemu učiteľovi. V prípade, že žiak sa bezdôvodne nezúčastňuje 

dištančného vzdelávania, môže mu byť na návrh vyučujúceho a po prerokovaní v pedagogickej 

rade nariadené komisionálne preskúšanie. 

 

Dodatok č. 2 k školskému poriadku nadobúda účinnosť 13. októbra 2020. S obsahom 

uvedeného dodatku školského poriadku sa oboznámia žiaci a ich rodičia (zákonní zástupcovia) 

prostredníctvom EduPage. Školský poriadok bude zverejnený na webovej stránke školy. 

 

                                                                                                              PaedDr. Mária Farkašová 

                                                                                                                   riaditeľka školy 


