
Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania 

1. Žiak sa na príslušnú hodinu z rozvrhu prihlási v danom čase podľa platného rozvrhu podľa inštrukcií 

vyučujúcich. 
 

2. Žiak je povinný zúčastňovať sa na dištančnom vzdelávaní v rozsahu platného rozvrhu triedy a skupiny a 

riadiť sa pokynmi vyučujúceho pri vstupe do online miestnosti (zapnutý mikrofón a kamera, hlásenie sa a 

pod.). V tomto čase sa nezúčastňuje aktivít, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom (brigády a pod.) a na 

hodine aktívne pracuje. V prípade jeho neúčasti bude jeho neprítomnosť zaznamenaná v ETK. Svoju 

neprítomnosť na vyučovaní musí zdôvodniť relevantným ospravedlnením zákonným zástupcom v súlade 

s školským poriadkom. 
 

3. Žiak počas dištančného vzdelávania: 

• nezasahuje do online hodiny akýmkoľvek spôsobom, ktorý narúša priebeh hodiny (vykrikovanie, pozývanie 

iných žiakov do skupiny, vypínanie/zapínanie mikrofónu učiteľa, nahrávanie hodiny bez súhlasu učiteľa, 

púšťanie hudby, písanie do prezentácie vyučujúceho, svojvoľné odhlasovanie sa z hodiny a pod.). Takéto 

správanie bude klasifikované ako porušenie školského poriadku. 

• pracuje pri vypracovaní úloh samostatne a odovzdáva ich načas, 

• nepoužíva pri písaní testov žiadne nedovolené prostriedky a pomôcky, ktorými by si mohol pomôcť 

k lepšiemu výsledku testu. Pri písaní testu sa riadi pokynmi vyučujúceho (napr. zapnutá web kamera, časový 

limit a pod.) a pracuje samostatne, 

• v prípade technických problémov počas dištančného vzdelávania je žiak povinný okamžite informovať 

o tejto skutočnosti triedneho vyučujúceho, ktorý informuje príslušných vyučujúcich a dohodnúť sa na 

podmienkach ďalšieho postupu, 

• spolupracuje pri dištančnom vzdelávaní s jednotlivými vyučujúcimi. Ak sa nebude zúčastňovať online 

vyučovania a komunikovať s vyučujúcimi bez udania relevantného dôvodu, po dohode s vedením školy, 

môže byť komisionálne preskúšaný z príslušného predmetu/predmetov, vo vopred stanovenom termíne. 
 

4. Hodnotenie procesu učenia sa žiaka  

• Odovzdanie spracovaných úloh je hodnotené spôsobom, ktorý určí vyučujúci na základe modelov 

používaných školou. Do hodnotenia vstupuje dodržanie predpísanej formy, dodržanie spôsobu 

odovzdania, dodržanie termínov odovzdania, kvalita. 
 

5. Hodnotenie výsledkov učenia sa žiaka  

• Hodnotenie je založené na dôkazoch splnenia výkonových štandardov. Formy a frekvenciu merania 

výsledkov určuje vyučujúci na základe hodnotiacich modelov používaných školou. 

• Hodnotenie výsledkov vzdelávania môže byť priebežné hodnotenie vypracovaných zadaní alebo formou 

meraní, napríklad testov po tematických celkoch. Keďže hodnotenie nevychádza len zo vzdelávacích 

štandardov, ale celého školského vzdelávacieho programu, hodnotia sa preukázané vedomosti, zručnosti aj 

postoje. Preto budú hodnotené stupňom „nedostatočný“ také spracovania úloh a zadaní, ktoré nesú 

znaky kompilátu alebo plagiátu, aj keď budú odovzdané v termíne. 

Odporúčania  

Dištančné vzdelávanie je výrazne závislé od technických a organizačných podmienok v rodinách a 

domácnostiach žiakov. Tieto podmienky nesmú negatívne ovplyvňovať hodnotenie žiaka. Preto je na žiakovi, aby 

konzultoval s učiteľom, ako v jeho konkrétnej situácii zohľadniť podmienky obmedzujúce ho v samoštúdiu. Tieto 

konzultácie musia byť v predstihu, aby mohol učiteľ spraviť korekcie. Dodatočné ospravedlňovania síce môžu viesť k 

opravným mechanizmom, ale len výnimočne.  

Nedostatočné IKT možnosti komunikuje žiak s triednym učiteľom, ktorý komunikuje s vedením školy na 

prípadnej technickej podpore žiakov.  

Triedny učiteľ zabezpečuje informovanie vyučujúcich, ktorí rešpektujú možnosti každého žiaka.  

Akýkoľvek problém je riešiteľný, ak je komunikovaný v správnom čase, so správnymi ľuďmi, správnym spôsobom. 

                                      RNDr. Peter Strežo, riaditeľ školy 


