
 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Základná škola Mojmírova 98, Piešťany 

 

 

Pokyny pre žiakov a zákonných zástupcov 

aktuálne od 26.10.2020 

týkajúce sa dištančného vzdelávania žiakov 2.stupňa 

(platnosť od 26.10.2020 do odvolania) 

 

 

 

 

 

 

 



Úvod 

 

Pokyny obsiahnuté v tomto dokumente vychádzajú z opatrení, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR a 

RÚVZ na základe mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách uznesením vlády 

SR č.678 z 22.10.2020. 

Pokyny sú vypracované tak, aby rešpektovali technické, organizačné a personálne podmienky ZŠ 

Mojmírova 98 v Piešťanoch.  

 

 

Organizácia vyučovania v 5.- 9. ročníku 

 

 Žiaci 2. stupňa ZŠ prechádzajú na dištančný spôsob vyučovania, ktorý bude prebiehať 

podľa upravených triednych rozvrhov. Rozvrhy tried budú zverejné do 29.10.2020 na 

webovej stránke školy. 

 V jednotlivých ročníkoch je dištančné vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti 

naplánované tak, aby bol dodržaný rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov.  V 5. 

ročníku je to 12 hodín/ týždenne a v ročníkoch 6.-9. 15 hodín/týždenne.  

 Dištančné vzdelávanie zahŕňa:  

komunikácia učiteľ – žiak prostredníctvom Edupage, Gafe, Bezkriedy a online 

vyučovanie cez aplikácie ZOOM alebo MS Teams. 

 Online hodiny podľa upraveného rozvrhu budú v čase od 8.00 hod. do 12:00 hod. 

 V prípade, že žiak potrebuje individuálne komunikovať s vyučujúcim ohľadom nejasností 

spojených s dištančným vzdelávanám, môže požiadať prostredníctvom elektronickej 

komunikácie o konzultáciu. 

 Učiteľ poskytuje žiakom primeranú spätnú väzbu formou slovného hodnotenia alebo 

komentárov prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. 

 Podklady na hodnotenie výsledkov žiakov počas dištančného vzdelávania tvoria 

vypracované zadania, projekty, samostatná práca, aktívna účasť na online hodinách, 

pracovné listy, riešenia úloh, pričom učiteľ prihliada na individuálne podmienky každého 

žiaka. 

 Počas dištančného vzdelávania sa nehodnotia výchovy. 

 Úlohou triednych učiteľov je aktívne sledovať úroveň dištančnej formy vzdelávania vo 

svojej triede, komunikovať s ostatnými vyučujúcimi pri riešení vzniknutých problémov. 

 Ak žiak nebude pracovať podľa pokynov a nebude sa zúčastňovať dištančného 

vzdelávania, triedny učiteľ bude kontaktovať zákonného zástupcu žiaka, aby zistil príčinu. 

 Ak má žiak problémy technického charakteru, ktoré mu bránia zúčastňovať sa online 

výučby, oznámi to svojmu triednemu učiteľovi. 

 Žiaci sú povinní pravidelne (denne) sledovať webovú stránku školy, oznámenia a 

pripomienky učiteľov prostredníctvom Edupage a mailov. 



 

 

Povinnosti a správanie žiakov počas dištančného vzdelávania 

 

 Žiak v rámci dištančného vzdelávania pracuje podľa pokynov učiteľov, povinne sa 

zúčastňuje online hodín, zadané dokumenty odosiela v stanovenom termíne a načas. 

 Žiak je povinný dodržiavať začiatok online vyučovacej hodiny. 

 Prihlasovacie údaje nesmie žiak poskytnúť inej osobe. 

 Žiak má na online hodine zapnutú kameru, aktívne pracuje, odpovedá a reaguje na výzvy 

učiteľa, slušne komunikuje v online priestore a aj počas dištatnčného vzdelávania 

dodržiava školský poriadok.  

 Za nevhodné správanie počas online vyučovania môže učiteľ žiaka vylúčiť – “odpojiť” a 

urobiť zápis do elektronickej žiackej knižky. Takýto zápis sa bude posudzovať ako zápis 

do klasifikačného záznamu a bude posúdený na rokovaní pedagogickej rady. 

 

 

Povinnosti zákonných zástupcov žiaka 

 

 Zákonný zástupca (ZZ) sleduje a dodržiava usmernenia vedenia školy na webovej 

stránke. 

 ZZ komunikuje s triednym učiteľom svojho dieťaťa. 

 ZZ zabezpečí podmienky pre dištančné vzdelávanie dieťaťa (v rámci možností), ak nie je 

možnosť zabezpečiť dostatočné technické podmnienky, informuje o tom triedneho 

učiteľa. 

 ZZ je povinný nastaviť dieťaťu pravidelný denný režim a zabezpečiť dohľad nad 

vzdelávaním, nad vypracovávaním zadaných dokumetov, projektov a úloh. 

 Povinnosťou zákonného zástupcu je vopred ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa na online 

hodine elektronickou formou (mail, sms…) a zdôvodniť jeho neprítomnosť. 

 

Termíny jesenných prázdnin 

 

Jesenné prázdniny pre všetkých žiakov školy: 30.10., 2.11., 6.11., 9.11. 2020 

Počas jesenných prázdnin neprebieha ani dištančné vzdelávanie. 

  

 



Záver 

 

V prípade nových usmernení a pokynov v nadväznosti na mimoriadnu situáciu budú tieto pokyny 

upravované, menené a pravidelne aktualizované. 

 

 

V Piešťanoch 26.10.2020              

Vypracovala: Mgr. Margita Petrášová, zástupca RŠ pre 2. stupeň 

 


