
Stručné pokyny pre vyučovanie z domu pre žiakov 

*zmeny sú vyznačené červenou farbou (doplnenie pôvodných pokynov) 

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 Meetings, 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. 

 

S platnosťou od 8.2.2021: 

6. Ak to vyučujúci vyžaduje, žiak je povinný pripájať sa na online hodiny s funkčnou webkamerou a mikrofónom. 

7. Po vyzvaní vyučujúcim je žiak povinný zapnúť si mikrofón, resp. webkameru (napr. pri overovaní vedomostí)! 

8. Neprítomnosť na online hodine oznámi zákonný zástupca vyučujúcemu, resp. triednemu učiteľovi (ak 

neprítomnosť trvá dlhšie – napr. celý deň) podľa možnosti vopred. 

9. Neospravedlnená neprítomnosť, odpojenie sa z hodiny a neodovzdanie materiálu zadaného offline môžu byť 

vyhodnotené ako neospravedlnená hodina (v zmysle bodov 2 a 3), resp. sú súčasťou celkového hodnotenia žiaka (v 

zmysle bodu 5). 

 Riešenie technických problémov (s pripojením, webkamerou, resp. mikrofónom): 

Na 2. stupni ZŠ dlhší čas pretrváva stav, keď niektorí žiaci zneužívajú nedostatky vyplývajúce z povahy online 

vzdelávania a zámerne nezapínajú svoje webkamery, resp. mikrofóny alebo predstierajú ich nefunkčnosť. Z tohto 

dôvodu boli zavedené opatrenia uvedené vyššie v bodoch 6.- 9. a nižšie v bodoch  10. – 12. 
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10. Ak  má žiak neočakávaný problém s pripojením, webkamerou, resp. mikrofónom, oznámi to bezodkladne počas 

online hodiny prostredníctvom četu, ktorý je súčasťou aplikácie Webex Meetings. Ak to nie je technicky možné, 

pošle o technickom probléme vyučujúcemu elektronickú správu prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk . 

11. Vyučujúci môže ako náhradu za vyskytnutý technický problém požadovať vypracovanie individuálnej úlohy 

podľa jeho pokynov. 

12. Žiak, u ktorého sa opakovane vyskytujú vyššie uvedené technické problémy môže byť trvalo preradený ku 

skupine žiakov „bez možnosti pripojenia na internet“ a materiály na vyučovanie mu budú doručované 

prostredníctvom asistenta učiteľa (pozri nižšie body 1.- 4.). O tejto skutočnosti informuje zákonného zástupcu 

riaditeľ školy písomne. 

!! Upozorňujeme zákonných zástupcov, že nižšie opísaná kvalita vyučovania „žiakov bez možnosti pripojenia na 

internet“ je neporovnateľne nižšia ako vyučovanie online spôsobom!! Je preto dôležité v prvom rade vyvinúť 

maximálne úsilie vedúce k zabezpečeniu odstránenia technických nedostatkov na zariadeniach svojich detí (ak vôbec 

nejaké sú). Správny postup pri inštalovaní aplikácie Webex Meetings do mobilného zariadenia je zverejnený tu!!: 

https://www.dropbox.com/s/i2t4tuhkhnmim1l/navod%20webex%20mobil.mp4?dl=0  

Prípadné technické problémy vieme po dohode konzultovať a pokúsiť sa ich odstrániť – kontaktujte nás mailom na 

nociar@zsmalinec.sk alebo riaditel@zsmalinec.sk . 

 

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 (aktualizované 9.4.2021) 

Podkladom pre hodnotenie a klasifikáciu môžu byť: 

Plnohodnotné formy klasifikácie (riadne známky): 

a) skúšanie online (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) online testy (kontrolné práce) v reálnom čase so zapnutou webkamerou a zvukom 

c) online testy s možnosťou dohľadávania odpovedí v reálnom čase (žiak môže používať internet, učebnicu, 

poznámky – používa sa v prípadoch, keď vyučujúci hodnotí ako vie žiak pracovať so zdrojmi – čitateľská gramotnosť). 

Doplňujúce formy klasifikácie (pomocné známky): 

- prezentácie, dištančné úlohy, testy s posunutým termínom odovzdania, hodnotenie aktivity...(formy, u ktorých nie 

je jednoznačne dokázateľné, že žiak vypracoval úlohu samostatne a bez pomôcok, resp. formy, ktoré neodrážajú 

úroveň vedomostí a zručností žiaka) 
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