Dodatok k školskému poriadku č. 1

Dištančná forma vyučovania
Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej
komunikácie s vyučujúcimi nasledujúcimi formami:
o on-line vyučovacie hodiny,
o prostredníctvom portálu EduPage
o prostredníctvom sociálnych sietí,
o prostredníctvom telefonickej komunikácie,
o prostredníctvom mailovej komunikácie.
Online hodiny sa organizujú v čase, ktorý zodpovedá rozvrhu hodín v škole. Okrem online
vzdelávania vyučujúci jednotlivých predmetov zadávajú žiakom aj úlohy v primeranom
rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudo
vanie/vypracovanie: o nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie,
seminárne práce...),
o úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, -o zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky...),
o projekty na samostatnú prácu,
o iné (video, audio nahrávka a pod.).
Pre žiakov z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:
1. Pravidelne sledovať EduPage, kam jednotliví vyučujúci posielajú pokyny k dištančnému

vzdelávaniu.
2. Online vyučovacie hodiny budú prebiehať v časovom intervale, ktorý zodpovedá

rozvrhu hodín v škole. Zmenu môže vykonať len vyučujúci príslušného predmetu po
vzájomnej dohode.
3. Online vyučovacie hodiny sú povinné. Neprítomnosť je potrebné ospravedlniť danému

vyučujúcemu aj triednemu učiteľovi.
4. Na online hodinách pozorne počúvať výklad vyučujúceho, aktívne pracovať a mať

zapnutú kameru.
5. V prípade neúčasti na on-line hodine a nepredloženia zadávaných úloh dohodnutým

spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu zaznamenáva
vyučujúci absenciu do elektronickej triednej knihy.
6. Predložiť ospravedlnenie svojej neúčasti ako pri prezenčnej forme vyučovania.

Pre zákonného zástupcu žiaka z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:
1. Pravidelne sledovať EduPage, resp. stránku školy a riadiť sa aktuálnymi pokynmi

školy.
2. Dohliadať a zodpovedať, aby sa žiak prihlasoval na on-line hodiny v stanovenom

čase a svedomito vypracovával úlohy, ktoré má od vyučujúcich nariadené.

3. Ak bude žiak na on-line hodine neprítomný a vopred sa vyučujúcemu

neospravedlnil, jeho absenciu je rodič povinný nahlásiť a zdôvodniť.
Dodatok nadobúda platnosť 12. októbra 2020.
Ing. Stanislav Hlavna
riaditeľ školy

