
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 134 027 55 

 

Usmernenie riaditeľa školy k dištančnému vzdelávaniu  

pre žiakov 5. – 9. ročníka od 03.11.2020 

          

          Na základe Metodického usmernenia k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho 

procesu v základných školách zo dňa 26.10.2020 a na základe skúseností vyučujúcich, ktorí 

vyučujú dištančným spôsobom usmerňujem dištančné vzdelávanie od 03.11.2020 nasledovne: 

1. Vyučovacia on-line hodina trvá minimálne 30 minút, vyučovaciu hodinu ukončuje 

vyučujúci s rešpektovaním indikatívnej záťaže.  

2.  On-line hodiny na matematike v 6. – 9. ročníku budú realizované pre každú 

z uvedených tried podľa rozvrhu minimálne 3x za týždeň na základe pokynov vyučujúceho. 

Vyučujúci oznámi žiakom on-line hodinu minimálne deň vopred. Zvyšné hodiny v týždni sa 

budú realizovať prostredníctvom aplikácie zschlebnice.edupage.org podľa inštrukcií 

vyučujúceho.  

3. Žiaka, ktorý sa v stanovenom čase nepripojil na povinnú on-line vyučovaciu hodinu alebo 

sa predčasne odpojil, prípadne po pripojení nepočul výklad vyučujúceho, musí ospravedlniť 

rodič. Ospravedlnenie, s uvedením dôvodu (technického alebo iného), napíše rodič cez 

aplikáciu zschlebnice.edupage.org triednemu učiteľovi alebo mu to oznámi telefonicky. 

4. V rámci on-line vzdelávania je každý žiak povinný zabezpečiť si také podmienky, aby 

monitorovaný priestor bol primerane upravený a nepôsobil rušivo pre ostatných spolužiakov 

nielen po vizuálnej, ale aj zvukovej stránke. V miestnosti, kde žiak študuje musí byť ticho, 

vypnutý televízor, hudba, ...). 

 

5. Na on-line hodinách sú žiaci povinní správať sa slušne a ohľaduplne, zdvorilo sa 

vyjadrovať, nepoužívať vulgárne slová, nadávky, slovne neútočiť na spolužiakov                      

a vyučujúcich.  
      

      Narušovanie on-line vzdelávania a neplnenie pokynov vyučujúcich sa bude hodnotiť 

podľa platného školského poriadku. 

  

6. Školské prázdniny: 

Jesenné prázdniny I.: 30. 10. 2020 a 2.11.202 

Jesenné prázdniny II.: 6.11. a 9. 11. 2020 

 

 



Naďalej zostáva v platnosti: 

1. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom aplikácie zschlebnice.edupage.org  a aplikácie 

Cisco Webex.  

2. On-line hodiny sa realizujú od 7.30 hod. do 12.35 hod. podľa  platného rozvrhu 

(on-line hodiny z matematiky v 6. – 9. ročníku sa realizujú minimálne 3x v týždni, 

zvyšné hodiny prostredníctvom aplikácie zschlebnice.edupage.org podľa inštrukcií 

vyučujúceho ). 

3. On-line hodiny sa nerealizujú z výchovných predmetov: - telesná výchova, 

hudobná výchova, výtvarná výchova, technika, náboženská výchova. Výchovné 

predmety sa realizujú prostredníctvom aplikácie zschlebnice.edupage.org podľa 

inštrukcií vyučujúceho.  
4. Webex adresy vyučujúcich: 

Babic Pavel, Mgr. https://meetingsemea27.webex.com/meet/pr1634291125  

Smitková Michaela, Mgr. https://meetingsemea27.webex.com/meet/pr1630888907  

Kadučáková Renáta, Mgr. https://meetingsemea27.webex.com/meet/pr1633328973  

Kantárová Mária, Mgr. https://meetingsemea27.webex.com/meet/pr1639314477  

Kosmelová Mária, Mgr. https://meetingsemea27.webex.com/meet/pr1634586122  

Mišalová Martina, Mgr. https://meetingsemea27.webex.com/meet/pr1633889806  

Oklapková Monika, Mgr. https://meetingsemea27.webex.com/meet/pr1639975827  

Pauchly Karol, PaedDr. https://meetingsemea27.webex.com/meet/pr1637490459  

Sárená Terézia, Mgr. https://meetingsemea28.webex.com/meet/pr1636302301  

Sopková Mária, Mgr. https://meetingsemea27.webex.com/meet/pr1639436395  

Straková Júlia, Mgr. https://meetingsemea27.webex.com/meet/pr1633090284  

Šimková Miroslava, Mgr. https://meetingsemea27.webex.com/meet/pr1631985854  

Meľová Mária, Mgr. https://meetingsemea27.webex.com/meet/pr1633915872  

Červeňová Katarína, Mgr. https://meetingsemea27.webex.com/meet/pr1632139475  

Stašová Mária, Mgr. https://meetingsemea29.webex.com/meet/pr1631257609  

Sviteková Beáta, Mgr. https://meetingsemea27.webex.com/meet/pr1634094618  

Šlachtová Soňa, Mgr. https://meetingsemea30.webex.com/meet/pr1635854876  

 

 

 priebežné hodnotenie predmetov počas dištančného vzdelávania sa bude realizovať 

formou konštruktívnej spätnej väzby. Vyučujúci pomenuje žiakom chyby, ktoré robí                

a navrhne postup pri ich odstraňovaní. V priebežnom hodnotení sa zohľadnia vekové         

a individuálne osobitosti žiaka ako aj jeho sebahodnotenie 

 zoznam nehodnotených predmetov v čase dištančného vzdelávania:  
- telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, technika, náboženská výchova  

 

5. Strava je žiakom 5. – 9. ročníka hromadne odhlásená. 
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Povinnosti žiakov 

 
 

1. Žiaci v dištančnom vzdelávaní sú povinní plniť úlohy podľa pokynov svojich učiteľov, 

zúčastňovať sa online vzdelávania, vypracovávať zadané úlohy.  

 

2. Žiaci sú povinní komunikovať so svojimi vyučujúcimi.  

 

3. Neplnenie povinností zo subjektívnych príčin počas dištančného vzdelávania bude zohľadnené 

pri hodnotení na konci hodnotiaceho obdobia. 

 

 

Povinnosti zákonných zástupcov  

 
 informovať triedneho učiteľa o problémoch s IKT v domácom prostredí,  

 dohliadnuť na vypracovanie a odovzdávanie úloh počas dištančného vzdelávania,  

 v prípade problémov s IKT doručiť vypracované úlohy do poštovej schránky školy pri 

hlavnom vchode podľa pokynov vyučujúcich,  

 zdôvodniť neplnenie úloh a pokynov vyučujúcich svojmu vyučujúcemu,  

 informovať o zmene zdravotného stavu svojho triedneho učiteľa.  

  

 

Za spoluprácu a trpezlivosť Vám vopred ďakujeme. 

 

 

V Chlebniciach, 02.11.2020                                                               Mgr. Monika Oklapková 

                                                                                                                     riaditeľka školy 


