
Vnútorný poriadok školy - časť D Školský poriadok 

 

DODATOK č. 3 

 

Pravidlá  vyučovania a hodnotenia žiakov  v prípade nepriaznivej epidemiologickej 

situácie počas pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 

 

I. Varianty prerušenia vyučovania: 

a) Vyučovania sa nezúčastňuje iba niekoľko žiakov triedy –  vyučovanie v triede 

pokračuje neprerušene , žiaci si individuálne doplnia učivo 

b) Vyučovania sa nezúčastňuje celá trieda na dobu max. 5 pracovných dní – 

vyučujúci zadajú žiakom jednorazové zadania , ktoré budú po návrate do školy 

vyhodnotené 

c) Vyučovania sa nezúčastňuje celá trieda na dobu viac ako 5 pracovných dní 

- celá trieda prechádza na dištančné vzdelávanie 

II. Pravidlá dištančného  a on line vzdelávania pomocou IKT: 

a) Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín, pričom vyučovacie hodiny môžu byť  

skrátené na polovicu,  v závislosti od rozsahu a náročnosti preberaného učiva 

b) Formy vyučovania: 

• dištančná – zadávanie úloh s presnými inštrukciami pre žiakov 

prostredníctvom Edupage, e-mail, Outlook365. Ide o samoštúdium doplnené 

o cvičenia, úlohy alebo  projekty upevňujúce vedomosti, poskytujúce spätnú väzbu 

– učivo zapisovať do ETK;  

• on line hodiny – termíny je dôležité dodržiavať podľa rozvrhu, aby 

nedochádzalo ku kolíziám. On line hodiny po dohode U-Ž môžu byť aj mimo rozvrh 

hodín. Využívať platformy Office365 (Teams, OneNote), Messenger. 

c) Obsah vyučovania - zamerať sa v jednotlivých predmetoch na kľúčové témy 

z hľadiska profesijného štandardu – viac opakovať, upevňovať prebraté učivo 

III. Pravidlá vzdelávania bez využitia IKT: 

a) Tr. učitelia na edupage oznámia vyučujúcim mená žiakov, ktorí nemajú 

možnosť absolvovať vyučovanie prostredníctvom IKT  

b) Vyučujúci zašlú týždenné zadania pre žiakov príslušnému ZR, ktorý zabezpečí 

distribúciu pre žiakov ( vytlačí materiál, a pripraví pre žiakov, ktorí si zadania 

vyzdvihnú na vrátnici školy) . Žiaci tak isto doručia  vypracované zadania na 

vrátnicu školy. 

IV. Povinnosti žiakov: 

1. Aktívne a načas vypracovať zadané úlohy, projekty a zadania. 

2. Účasť na On line hodinách je pre žiakov povinná. 

3. V prípade väčšej absencie ako 30% z on line vyučovania a v prípade viac ako 30 

% načas neodovzdaných zadaní v dištančnom vzdelávaní môže učiteľ, MOV 

navrhnúť komisionálne preskúšanie za dané klasifikačné obdobie 

4. Neprítomnosť žiaka na on line hodine – v prípade, že sa žiak nemôže 

zúčastniť na on line hodine ospravedlní sa deň vopred, najneskôr 10 minút pred 

začiatkom on line hodiny.  

5. Žiak, ktorý bezdôvodne pravidelne vymeškáva on line hodiny, alebo nereaguje 

na dištančné zadania, a ktorý ani po vyzvaní a informovaní zákonného zástupcu 

nereaguje a nie je prítomný na on line hodinách, bude posudzovaný rovnako ako 

pri prezenčnej forme ( neospravedlnená hodina a postup podľa Školského 

poriadku) 



6. Žiakovi, ktorý preukáže opodstatnené dôvody neprítomnosti (technická 

porucha na PC, vypadávanie siete..) a zákonný zástupca to potvrdí , bude hodina 

ospravedlnená s tým, že si učivo doplní samostatne v spolupráci so spolužiakom. 

V. Zásady hodnotenia: 

- slovné alebo známkou v priebehu online hodín ( aktivita, správnosť riešení, 

odpovedí) 

- hodnotenie cvičení, úloh, projektov známkou podľa kritérií klasifikácie 

jednotlivých predmetov , ktoré sú za jednotlivé PK súčasťou ŠkVP a žiaci sú 

s nimi oboznámení 

- rešpektovať  individuálne podmienky na domácu prípravu a dištančné 

vzdelávanie pri vyučovaní aj pri hodnotení 

- je povinnosťou vyučujúceho sústrediť pozornosť na poskytovanie  spätnej väzby 

žiakom počas učenia a po vypracovaní úloh 

- pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní,  

- pri priebežnom hodnotení zohľadňovať  individuálne osobitosti žiakov 

a zohľadňovať aj samohodnotenie žiakov.  

- Spolupracovať s triednym učiteľom,  s pedagogickým asistentom u zdravotne 

znevýhodnených žiakov; využívať a odporúčať komunikáciu s výchovnou 

poradkyňou a školskou psychologičkou 

- vyučujúci priebežne poprípade na konci mesiaca informujú triednych učiteľov 

o žiakoch, ktorí sa nezúčastňujú on line vyučovania alebo si neplnia zadané 

úlohy v dištančnom vzdelávaní 

- triedny učiteľ rieši danú absenciu s konkrétnym žiakom a s jeho rodičmi 

VI. Podklady pre hodnotenie 

-  projekty, riešenia komplexných úloh,  tematické práce, samostatné praktické 

práce 

- portfóliá žiackych prác, rozhovory so žiakmi  

- plnenie dištančných úloh, spracovaných žiakmi počas domácej prípravy s 

prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka. 

- opakovanie a prehlbovanie poznatkov 

VII. Hodnotenie jednotlivých predmetov v prípade prerušenia prezenčnej formy 

vyučovania 

- počas prerušenia vyučovania sa budú hodnotiť všetky predmety okrem 

náboženskej  výchovy , etickej výchovy, telesnej výchovy a administratívy 

a korešpondencie (ADK  v triedach  I.C,I.G,II.A) . U uvedených predmetoch  sa 

bude vykazovať absolvovanie predmetu, keďže nie je  možné v čase 

prerušeného vyučovania naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou 

realizáciou.  

- nebudú sa realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z 

výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu. 

VIII. Hodnotiaca pedagogická rada sa v priebehu prerušeného vyučovania v škole bude 

konať per rollam resp. on line.  

IX. Budú sa konať pravidelné pracovné stretnutia členov PK a gremiálne porady 

riaditeľa školy.  Pracovné porady sa budú konať podľa potreby a vzniknutej situácie. 

X. Po ukončení mimoriadnej situácie  ZR spracujú  správu o   priebehu výučby a 

hodnotenia na základe zápisníc z predmetových komisií  . Správa ZR bude prílohou 

ŠkVP . 

Dodatok č. 3 bol  prerokovaný v gremiálnej porade riaditeľky školy a s vedúcimi 

predmetových komisií .  

                 Ing. Katarína Uličná, riaditeľka školy  



 

 

 

 


