
Manuál pre žiakov 1.stupňa o pravidlách dištančného vzdelávania: 

1. Po vianočných prázdninách pokračujeme od 11.1.2021- 15.1.2021 vo vyučovaní 

formou dištančného vzdelávania. Bude prebiehať v doobedňajších hodinách v časovom 

intervale podľa rozvrhu danej triedy. 

2. Dištančné vzdelávanie je povinné aj pre žiakov 1.stupňa. 

3. Dištančné vzdelávanie prebieha v dvoch formách: 

a) online hodiny (prioritne sa realizujú cez ZOOM, EduPage) 

- učiteľ vopred oznámi žiakom, ktoré hodiny budú prebiehať online a ktoré offline  

-  trvanie online hodiny je do 60 min (štvrtý ročník až do 90 min) podľa pokynov 

vyučujúceho (sú v tom zahrnuté minimálne 2 predmety aj s dohodnutou 

prestávkou) 

- prehľadný rozvrh dostanú žiaci od svojich triednych učiteliek 

- počas hodiny prebieha komunikácia žiakov s učiteľmi, výklad, vysvetlenie 

učiva, precvičovanie zvládnutia úloh žiakmi a zadanie samostatnej práce žiakov 

- na online hodine žiaci pozorne počúvajú vyučujúceho a pracujú aktívne  

- je potrebné prihlasovať sa na hodinu včas a dodržiavať pravidlá komunikácie 

v online priestore 

b) offline hodiny (sprostredkovanie zadaní a informácií cez EduPage) 

- vyučujúci zadáva úlohy pri offline hodinách pre žiakov v deň online vyučovania, 

alebo zadá úlohu za predmet, ktorý bude prebiehať offline 

- žiak je povinný vypracovať zadania, ktoré dá učiteľ do daného termínu 

- ak sa stane, že učiteľ ochorie (je PN), vyučovanie bude prebiehať offline iba 

v nevyhnutnom (obmedzenom) režime 

4. Keďže je online vyučovanie pre žiakov povinné, zákonný zástupca musí neprítomnosť 

žiaka ospravedlniť. V prípade neúčasti na online hodine a nepredloženia zadávaných úloh 

dohodnutým spôsobom do stanoveného termínu, zaznamenáva učiteľ žiakovu absenciu do 

eTK. (Učitelia zaznamenávajú účasť - neúčasť, čo bude zohľadnené pri záverečnom 

hodnotení žiaka) 

5. Zákonný zástupca je povinný oznámiť triednej učiteľke (asistentovi) do 24 hodín, ak žiak 

zo zdravotných dôvodov nie je schopný vypracovať a odoslať zadanú úlohu (bude to 

chápané ako ospravedlnenka). Nevypracované úlohy bude potrebné doplniť po dohode 

s vyučujúcim.  

  Môže to byť aj v prípade, ak sa žiak nebude môcť zúčastniť online vyučovania, tak si musí 

vypracovať zadané úlohy, ktoré vždy posielajú učitelia chýbajúcim žiakom a odoslať na 

kontrolu, že si to žiak dobral.  



6. Žiak má štúdiom (a samoštúdiom) získať vedomosti, zručnosti a postoje , ktoré očakáva 

školský vzdelávací program. Dôležitou sa stáva aj sebareflexia žiaka, či požadované 

vedomosti zručnosti získal. Učitelia pri hodnotení využívajú otvorenú spätnú väzbu, 

komunikáciu, analýzu nedostatkov a chybovosti. 

7. Zadané  úlohy žiakom budú kontrolované a vyhodnotené, prípadne doplnené slovnou 

spätnou väzbou po odovzdaní/preposlaní práce. 

8. Bezdôvodné nevypracovanie úloh sa bude chápať ako zanedbanie vzdelávacích 

povinností žiaka s dôsledkom na hodnotení jeho práce. 

9. Žiaci sú za svoju aktivitu, prácu, snahu, za vypracované (aj nevypracované) zadania 

a účasť na online vyučovaní priebežne hodnotení podľa bežných kritérií hodnotenia podľa 

aktuálneho klasifikačného poriadku. Výsledky hodnotenia zapisujú učitelia do elektronickej 

ŽK. Hodnotenie a klasifikácia žiakov prebieha priebežne počas online vyučovania 

a vypracovaných úloh. Po ukončení nasleduje súhrnné hodnotenie a sebahodnotenie 

žiaka. 

10. Cieľom každej úlohy a zadania je, aby ich žiak samostatne spracoval a pri tejto činnosti 

sa niečo naučil.  

11. Žiakom učiacim sa podľa IVVP bude v prípade potreby poskytnutá online konzultácia 

a pomoc s daným asistentom. Asistent učiteľa je k dispozícii žiakom, u ktorých vykonáva 

asistenciu v štandardnom režime, ale žiak je povinný komunikovať a spolupracovať aj 

s triednym učiteľom. 

12. Možné technické prekážky (napr. výpadok internetového pripojenia, .....)v dištančnom 

vyučovaní je rovnako potrebné hlásiť triednej učiteľke (asistentovi), aby bolo možné 

hľadať iné riešenia a neprerušovať zbytočne pravidelnosť práce žiakov. 

13. Žiak alebo rodičia môžu požiadať triedneho učiteľa o konzultáciu (cez edupage, 

telefonicky, mailom, Zoom,...) optimálne medzi 8.00-16.00 hod v pracovných dňoch. 

 

Prajeme veľa síl, trpezlivosti a veríme, že spoločnými silami a komunikáciou zvládame 

aj túto výnimočnú situáciu. 

 

 

 

 

 


