
Stručné pokyny pre vyučovanie z domu pre žiakov 

 

A) Spôsob vyučovania 

1. Žiak sa pripravuje na vyučovanie priebežne podľa špeciálneho rozvrhu zverejneného na webovej stránke školy. 

2. Materiály a pokyny k vyučovaniu sú zverejnené deň vopred na portáli www.bezkriedy.sk . Celá komunikácia 

a vyučovacia činnosť je koordinovaná prostredníctvom tohto portálu. 

3.  Vyučovanie prebieha striedaním dvoch spôsobov vyučovania: 

a) offline – učiteľ prostredníctvom www.bezkriedy.sk zadá materiály na vyučovanie, prípadne odkazy na vyučovacie 

materiály, súbory a pod. Žiak ich následne do najbližšej vyučovacej hodiny alebo do termínu stanoveného vyučujúcim 

vypracuje. 

b) – online – naživo; učiteľ sa skontaktuje so žiakmi prostredníctvom www.bezkriedy.sk, kde umiestni odkaz na „živé 

vysielanie“ – videohovor prostredníctvom aplikácie Webex meeting, v krajných prípadoch prostredníctvom inej 

aplikácie určenej vyučujúcim. 

!!Učiteľ nepotrebuje mailové adresy žiakov, žiaci sa pripájajú kliknutím na priložený odkaz!! 

 

B) Účasť na vyučovaní  

 Žiaci s možnosťou pripojenia na internet: 

1. Žiak je povinný pravidelne sa pripravovať na vyučovanie podľa špeciálneho rozvrhu hodín. 

2. Ak vyučovanie prebieha offline (zadaním  materiálov), za účasť sa považuje ich vypracovanie! 

3. Ak vyučovanie prebieha online (videohovorom), žiak musí byť pripojený a reagovať na podnety učiteľa počas celej 

vyučovacej hodiny (nestačí sa iba pripojiť a odísť!!) 

4. Opakovaná neúčasť na vyučovaní bude riešená upovedomením zákonného zástupcu žiaka (rodiča): 

a) triednym učiteľom - telefonicky alebo mailom 

b) v závažnejších prípadoch riaditeľom školy – písomne. 

5. Neúčasť na vyučovaní bude súčasťou celkového hodnotenia žiaka v aktuálnom polroku. 

 

Žiaci bez možnosti pripojenia na internet: 

1. Žiaci, ktorí nemajú prístup k internetu sú zverejnení na zozname „IT znevýhodnených žiakov“, ktorý je zverejnený 

na webe školy. 

2. Zoznam upravuje riaditeľ školy na podnet triedneho učiteľa (po konzultácii s rodičom). 

3. Takýmto žiakom je zabezpečené sprostredkovanie materiálov prostredníctvom asistentov učiteľa.  

4. Ak je na materiáli je napísaný dátum odovzdania, do ktorého je potrebné zabezpečiť jeho vrátenie 

prostredníctvom asistenta učiteľa alebo prostredníctvom školskej schránky.  

 

C) Hodnotenie a klasifikácia 

Podkladom pre hodnotenie a klasifikáciu môžu byť: 

http://www.bezkriedy.sk/
http://www.bezkriedy.sk/
http://www.bezkriedy.sk/


a) skúšanie online – tento spôsob klasifikácie sa berie do úvahy ako plnohodnotná známka z prebraného učiva. 

Vyučujúci po prebratí a precvičení učiva s využitím videohovoru na základe položených cielených  otázok overí 

úroveň získaných poznatkov, resp. mieru prístupu žiaka k vyučovaniu na diaľku. 

b) vypracovanie materiálov, ktoré učiteľ zadá, 

c) online testy . 

 

 


