
Usmernenie pre žiakov a rodičov k učíme na diaľku (dištančnej) forme vzdelávania  

počas prerušenia vyučovania na 1. stupni  

 (podľa výberu učiteľa v jednotlivých ročníkoch, možnosť využiť ITV ako 4.-9.r.): 

     Na základe získaných skúseností po absolvovaní predchádzajúcich týždňov vzdelávania na diaľku 

pristupujeme k nastaveniu určitých pravidiel, s ktorými si Vás touto formou dovoľujeme informovať. Naším 

prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere sa snažíme 

zohľadniť súčasnú náročnú situáciu, a preto nastavujeme jednotné pravidlá pre všetkých. 

     Myslíme si, že podstatou efektívnej náhrady prezenčného vyučovania je vzájomná komunikácia. Vaša 

spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.  

1. Vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými 

zamestnancami školy nasledujúcimi formami:  

• prostredníctvom edukačného portálu EduPage,  

• prostredníctvom e-mailovej komunikácie,  

• využívaním aplikácie  Microsoft Teams, a pod. (podľa zváženia jednotlivých vyučujúcich), 

2. Úlohy zadané učiteľom spracovávaš podľa harmonogramu, ktorý určí učiteľ. 

3. Z jednotlivých predmetov budeš dostávať úlohy cez edupage (približne podľa platného rozvrhu hodín) v 

primeranom rozsahu a primeranej náročnosti:  

➢ Nové učivo na „samoštúdium“ s komentárom, alebo cez TEAMS  (napr. študijné texty - učebnica, 

prezentácie, nahrávky …),  

➢ úlohy na precvičenie učiva (PZ,  listy, doplňovačky, …), 

➢ zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …),  

➢ projekty na samostatnú prácu. 

4. Úlohy ti posiela učiteľ v čase od 8:00 do 10:00 hod. 

5. Hodnotenie – slovný komentár - za spätnú väzbu priebežne (za odoslané - odfotené zadanie, projekt ....) – 

učiteľ informuje o termíne odovzdania úloh, 

6. Ak dlhší čas nereaguješ na zadané úlohy – triedny učiteľ následne kontaktuje zákonného zástupcu. 

7. Rodič informuje triedneho učiteľa o PN a iných dôvodoch, ktoré žiakovi bránia zúčastňovať sa 

dištančného vzdelávania – učíme sa na diaľku.  

8. Zadávanie učiva a úloh: 

Časová dotácia predmetu 

 

Množstvo zadaného učiva na 

samoštúdium 

Termín zadania 

1 až 2 hodiny týždenne  učivo a úlohy zadáva učiteľ len 
raz do týždňa 

učivo a úlohy zadáva učiteľ v 
prvý deň v týždni, kedy je v 

rozvrhu daný predmet alebo 

v priebehu týždňa,  
3 až 4 hodiny týždenne učivo a úlohy zadáva učiteľ 

dvakrát do týždňa  

5 a viac hodín týždenne učivo a úlohy zadáva učiteľ 
trikrát do týždňa  

Sme si vedomí toho, že takáto forma nenahradí tradičné vyučovanie v plnom rozsahu a že výsledok takejto 

formy vzdelávania záleží od osobného prístupu každého z nás – učiteľa, rodiča  i žiaka. 


