
Vyučovanie od 26.10. 2020 

Žiaci 1. – 4. vyučovanie v škole: 

Žiaci 1. – 4. sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu, triedny učiteľ má v kompetencii 

upraviť rozvrh podľa potreby a situácie v triede. 

Školský klub detí (ŠKD - družina) je v prevádzke ako doteraz (1.A, 2.A, 3.A), 

Školská jedáleň (ŠJ) je v prevádzke pre žiakov a zamestnancov v škole. 

Rúška sú povinné u všetkých žiakov na 1. stupni a u všetkých zamestnancov vo vnútorných aj 

vonkajších priestoroch, 

Frekvencia dezinfekcie ostáva nezmenená, 

Vstup návštev do školy je len s písomným povolením riaditeľky školy, vstup zákonných 

zástupcov je zakázaný. 

 

Žiaci 5. – 9. roč. – vyučovanie online doma 

Online vyučovanie bude prebiehať v pracovných dňoch dopoludnia, úlohy budú vyučujúci 

posielať do 13:00 hod. podľa upraveného rozvrhu. 

Dištančné vzdelávanie je pre žiakov povinné! V triednej knihe je zaznamenávaná absencia 

žiaka. Pri online vyučovaní cez ZOOM (SJ, Mat, AJ a ostatné predmety podľa potreby) musí 

mať žiak zapnutú kameru! Online hodiny cez ZOOM môžu byť aj poobede (viac detí v rodine 

online súčasne). Žiaci a rodičia budú informovaní vopred s presne stanoveným časom. Heslá 

na ZOOM sa u jednotlivých učiteľov nebudú meniť. Žiakom zo Sulína, ktorí majú problém 

s výpadkom internetu, sa online hodiny cez ZOOM budú nahrávať a po skončení hodiny im 

budú zaslané na vopred určenú mailovú adresu alebo do správy cez Edupage. 

Dištančne sa môžu vyučovať aj výchovy (Vv, Hv, Tv, Nab) a technika a pracovné vyučovanie 

(ak budú, budú mať odporúčaný charakter). 

Jednotlivé predmety môžu mať upravenú formu a obsah tak, aby nedošlo k narušeniu plnenia 

učebných osnov a plánov. Rozsah môže byť zúžený na prijateľnú formu domáceho vzdelávania. 

Okrem edukačnej činnosti bude obsahom vzdelávania aj zisťovanie úrovne poznatkov žiakov 

formou úloh, testov, slohových prác, projektov alebo online skúšania. Hodnotiť sa bude 

príprava, aktivita, komunikácia a získané poznatky a zručnosti žiakov. 

Upravený rozvrh pre žiakov 5. – 9.: 

pondelok SJ, Mat, Geo 

utorok SJ, Mat, AJ,                                            Dej (každé 2 týždne) 

streda SJ, Bio, Che, Fyz (iba 6.A)                    On (každé 2 týždne) 

štvrtok SJ, Mat, AJ, Fyz 

piatok SJ, Mat, NJ,                                            Inf (každé 2 týždne) 

 

 

 



 

Zákonný zástupca žiaka  

 sleduje a dodržiava usmernenia riaditeľky školy na webovej stránke, informuje (ak je to 

potrebné) dieťa, 

 komunikuje s triednym učiteľom dohodnutým spôsobom, 

 na podpisovanie známok, poznámok, , správ, ospravedlneniek používa overené rodičovské 

konto, 

 zabezpečí podmienky pre dištančné vzdelávanie dieťaťa - internet, počítač (resp. notebook, 

mobil, ak je v rodine viac detí alebo chýba počítač, škola vie zapožičať notebook, rodič sa 

obráti na triedneho učiteľa), 

 nastaví dieťaťu denný režim a kontroluje jeho dodržiavanie, 

 zabezpečí dohľad nad vzdelávaním dieťaťa, nad prácou s domácimi úlohami a 

samoštúdiom, 

 ospravedlňuje dieťa, ak sa nezúčastní na online hodine alebo neodovzdá domác uúlohu na 

určenú hodinu, inak sa tieto hodiny budú považovať za neospravedlnené. Zákonný zástupca 

zapisuje ospravedlnenku prostredníctvom edupage - ospravedlnenky. Ospravedlnenka od 

lekára sa nepožaduje. 

Žiak 

 v rámci dištančného vzdelávania pracuje podľa pokynov učiteľov, 

 zúčastňuje sa online hodín, odosiela domáce úlohy v stanovenom termíne, venuje sa 

samoštúdiu, 

 na online hodinách má zapnutú kameru, je aktívny, odpovedá na otázky, vypracováva 

úlohy, 

 slušne komunikuje v online priestore, 

 aj v rámci dištančného vzdelávania dodržiava v primeranej miere školský poriadok, ktorého 

súčasťou sú pravidlá pre prácu v dištančnom vzdelávaní. 

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

Tieto pokyny riaditeľky školy sa vzťahujú na základné prevádzkové podmienky školy do 

30.11. 2020. Je možné ich meniť vzhľadom na novozistené okolnosti. 

 

Plavnica 23.10. 2020      Mgr. Miriam Vyparinová 

              riaditeľka školy 


