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DODATOK č.2  k Školskému poriadku 

Dodatok  č.  2 k  Školskému  poriadku  bol  vypracovaný  a  prerokovaný  pedagogickou  

radou  ZŠ Veľký Ďur, Mochovská 4. Žiaci a ich zákonní zástupcovia  boli oboznámení s 

obsahom Dodatku č. 2 na   schôdzi  rodičovského  združenia prezenčne alebo online.  

Dodatok  č.  2 k  Školskému  poriadku  nadobúda účinnosť dňom 23.11.2020. 

Školský poriadok platný z dňa 2.9.2019 sa týmto dodatkom dopĺňa o nasledovné body 

Bod 3.4.1 Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka 

Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky: 

e) ak počas dištančného vyučovania vymeškal 2/3 online hodín, respektíve 

 neodovzdával/odovzdával nevyplnené pracovné listy, ktoré poskytovala škola v tlačenej 

podobe. 

 

Bod 3.4.2. Pochvaly a iné ocenenia 

Pochvala triednym učiteľom: 

 za zodpovednú a svedomitú prípravu na vyučovanie počas dištančného vzdelávania 

 

 

3.4.3. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov: 

Napomenutie triednym učiteľom: 

 za nepravidelnú účasť na online hodinách počas dištančného vzdelávania 

 za  občasné zabúdanie si vypracovania domácich úloh/ neúplné vypracovanie úloh 

zadaných počas dištančného vzdelávania  

Pokarhanie triednym učiteľom: 

 za úmyselnú neúčasť na online hodinách – výber účasti podľa predmetov 
 za časté nevypracúvanie, respektíve nedbalé vypracúvanie si zadaných úloh počas 

dištančného vzdelávania 

Pokarhanie riaditeľom školy: 

 za neospravedlnenú neúčasť na online hodinách pri dištančnom vzdelávaní 
 za nevypracúvanie si domácich úloh zadaných onlinealebo v tlačenej forme 
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Bod 11 Pokyny pre žiakov a zákonných zástupcov v prípade dištančného 

vyučovania 

11.1 Priebeh vyučovania počas dištančného vzdelávania 

1. Dištančné vzdelávanie a zadávanie úloh bude prebiehať od 8.00 hod. do 14.00 hod. na 

základe pokynov z  Edupage. Je preto dôležité, aby žiaci pravidelne sledovali Edupage 

a webovú stránku školy. Prihlasovacie údaje žiakom odovzdal triedny učiteľ. 

V prípade, že žiak stratí prihlasovacie údaje, bezodkladne o tom upovedomí triedneho 

učiteľa, ktorý mu tieto údaje obratom poskytne. 

2. Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu prostredníctvom elektro-

nickej komunikácie. Učiteľ takému žiakovi poskytne pomoc a konzultáciu 

v primeranom rozsahu.  

3. Učiteľ dodržiava požiadavku primeranosti.  

4. Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného zhodnotenia alebo 

známky. 

5. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušené-

ho vyučovania v škole získava učiteľ najmä z portfólia žiackych prác a rozhovormi 

so žiakmi. Podkladmi sú aj projekty, riešenia komplexných úloh, tematické prá-

ce, samostatné praktické práce, pracovné listy a plnenie dištančných 

úloh spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne pod-

mienky každého žiaka  

6. Učiteľ poskytuje individuálnu  starostlivosť aj žiakom so ŠVVP . 

7. Hodnotenie nebude prebiehať počas dištančného vzdelávania v týchto predmetoch: 

pracovné vyučovanie, technika, informatika, telesná a športová výchova, hudobná vý-

chova, výtvarná výchova, etická výchova, náboženská výchova. 

8. Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej 

triede, komunikovať, spolupracovať  s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností rie-

šiť problémy spoločne. 

9. V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontak-

tovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho. 

10. Pre dištančné vzdelávanie sa využívajú aj všetky doterajšie vzdelávacie portály, ktoré 

má škola zakúpené. Online hodiny prebiehajú pomocou aplikácie Zoom, zadania úloh 

môžu byť uvedené aj na portáli bezkriedy.sk.  O každom zadaní úlohy, o online hodi-

ne, atď., musí byť žiak informovaný prostredníctvom Edupage. 

11. Na základe návratky, ktorú vypĺňali rodičia sa zistilo, že všetci žiaci majú vytvorené 

podmienky pre dištančné vzdelávanie – prístup na internet , notebook/tablet/mobil 

s nainštalovanou aplikáciou Zoom. Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, 

bude kontaktovať vyučujúci alebo vedenie školy a zistí príčinu. V prípade neosprave-

dlnenej neúčasti na dištančnom vyučovaní bude konkrétna situácia prejednávaná na 

pedagogickej rade. 

12. V prípade, že sa situácia v rodine zmenila a žiak nie je schopný dištančného vyučova-

nia, rodič bezodkladne kontaktuje riaditeľku školy a dohodne sa na spôsobe a termíne 

odberu vyučovacieho materiálu a odovzdávania vypracovaných pracovných listov. 

 

 

11.2   Povinnosti a správanie žiakov počas dištančného vzdelávania 
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1. Žiaci sú povinní zúčastniť sa na dištančnom vzdelávaní, sú povinní komunikovať 

s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní aktívne pracovať, študovať zaslané 

materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení a podobne. Neú-

časť na online vyučovaní musí zákonný zástupca ospravedlniť vyučujúcemu. Neprí-

tomnosť žiaka na online vyučovaní sa zapíše ako poznámka do elektronickej triednej 

knihy. 

2. Žiaci sú povinní každú úlohu poslať vyučujúcemu v požadovanom časovom termíne. 

Ak žiak nepošle úlohy v stanovenom čase, úloha bude považovaná za nesplnenú.  

3. Žiaci sú povinní každý deň kontrolovať svoj Edupage a sledovať aktualizácie na we-

bovej stránke školy. Každý vyučujúci je povinný úlohu pre žiaka zaznamenať na Edu-

page, aj keď ide o úlohu z iných portálov. 

4. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, ktorý bude zverej-

nený prostredníctvom EduPage alebo  webového sídla školy. 

5. Žiak má zakázané v čase  vyučovania zúčastňovať sa akýchkoľvek súkromných aktivít 

(brigáda, rodinné výlety......). 

6.  Žiak sa pripája na online vyučovanie včas z prostredia vhodného na vyučovanie so 

všetkými pomôckami na vyučovaciu hodinu. Žiak musí mať zapnutú kameru. 

7. Za nevhodné správanie alebo vyrušovanie môže učiteľ takéhoto žiaka z vyučovania 

„odpojiť“. Takéto správanie vyučujúci zaznačí ako poznámku do elektronickej tried-

nej knihy a bude prerokované v pedagogickej rade. 

 

 

11.3     Povinnosti zákonných zástupcov 

 

1. Zákonný zástupca žiaka sleduje a dodržiava usmernenia riaditeľa školy na webovej  

stránke školy. 

2. V prípade potreby komunikuje s triednym učiteľom, príslušným vyučujúcim a to elek-

tronickým spôsobom, alebo telefonicky v čase od 14:00 do 15:30. 

3. V prípade neúčasti žiaka na  vyučovaní, ospravedlňuje jeho absenciu, ktorú musí zdô-

vodniť. Tak isto informuje príslušného vyučujúceho a triedneho učiteľa ak má žiak 

technické problémy s pripojením na internet alebo PC. 

4. Zabezpečí podmienky pre dištančné vzdelávanie.  

5. V prípade , že sa v rodine vyskytnú dlhodobé technické problémy, žiakovi budú vyu-

čovacie materiály zabezpečované v tlačenej forme – zákonný zástupca je zodpovedný 

za ich prebratie a odovzdanie. 

6. Nastaví dieťaťu denný režim a kontroluje jeho dodržiavanie.  

7. Zabezpečí dohľad nad vzdelávaním dieťaťa, zabezpečí dohľad nad odovzdávaním 

domácich úloh a nad účasťou dieťaťa na online hodinách.  

8. Do online hodín rodič nezasahuje. V prípade, že žiak bude počas online hodiny rušený 

ďalšími rodinnými príslušníkmi, učiteľ žiaka z online hodiny odpojí a zaznačí ako po-

známku do elektronickej triednej knihy. 

 

 

 PaedDr. Lucia Machová 

 riaditeľka školy 


