
 

Pokyny pre žiakov k dištančnému vzdelávaniu 
na 2. stupni ZŠ v čase od 26.10.2020 do 27.11.2020 

 
- dištančné vzdelávanie sa vzťahuje na žiakov 5. – 9. ročníka, 
- vyučovanie nie je prerušené, zmenená je len forma vyučovania, 
- všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené,  

to znamená, že sa vyučovania povinne zúčastňujú všetci žiaci  2. stupňa, ich úlohou je 
vypracovávať všetky úlohy a zadania a plniť pokyny príslušných učiteľov,  

- v prípade choroby môže zákonný zástupca žiaka ospravedlniť ho najviac na 5 pracovných 
dní, ak je dieťa choré dlhšie, je potrebné triednemu učiteľovi doručiť potvrdenie od lekára, 

- v prípade choroby dieťaťa je potrebné informovať triedneho učiteľa, ktorý následne 
informuje ostatných učiteľov, v prípade, že triedny učiteľ informáciu o chorobe nedostane, 
neplnenie úloh zo strany žiaka ospravedlnené nebude, 

- jednotliví učitelia už žiakov informovali, akým spôsobom bude dištančné vyučovanie 
prebiehať, veríme, že po pár dňoch si každý nájde svoj systém a nebude dochádzať 
k nedorozumeniam, 

- žiaci, ktorí nemajú doma vyhovujúcu techniku (PC, notebook, smartfón, ..., pripojenie  
na internet,...) majú možnosť vypracované úlohy doručiť na sekretariát školy s označením, 
ktorému učiteľovi úlohy treba odovzdať a prevziať si ďalšie úlohy,  

- ak to situácia s pohybom osôb dovolí, môžu žiaci požiadať učiteľa o osobné stretnutie –  
na osobné stretnutia a osobné odovzdávanie a preberanie úloh bude slúžiť v týždni jeden 
deň – streda, vtedy nájdete v škole všetkých učiteľov, 

- vyučovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vyučovacími potrebami koordinuje špeciálna 
pedagogička, 

- v prípade akýchkoľvek problémov, treba kontaktovať triedneho učiteľa, 
- aby nedochádzalo k preťažovaniu žiakov, úlohy budú zasielané žiakom podľa rozpisu  v čase 

od 8.00 hod. do 14.00 hod., 
- súčasťou úloh budú aj pokyny, dokedy treba úlohy vypracovať a odoslať späť príslušnému 

učiteľovi, resp. informácia o online vzdelávaní, 
- sledujte pravidelne EDUPAGE a www stránku školy. 

 

Rozpis zasielania úloh žiakom 

Trieda Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok 

5.A SJL, INF 
MAT, ANJ,  
THD 

 
 

osobné 
konzultácie  

v škole 
podľa  

potreby 
 
 

HUV, 
VYV,  
ETV, 
NBV 

 

SJL, DEJ,  
BIO 

MAT, ANJ,  
GEG 

5.B SJL, INF 
MAT, ANJ, 
THD 

SJL, DEJ,  
BIO 

MAT, ANJ,  
GEG 

6.A SJL, FYZ, INF 
MAT, ANJ,  
OBN, THD 

SJL, DEJ,  
BIO 

MAT, ANJ,  
GEG 

6.B SJL, FYZ, INF 
MAT, ANJ,  
OBN, THD 

SJL, DEJ,  
BIO 

MAT, ANJ,  
GEG 

7.A 
MAT, ANJ,  
OBN, BIO 

SJL, CHE,  
GEG, RUJ/NEJ 

MAT, ANJ,  
THD 

SJL, FYZ,  
DEJ, INF 

8.A 
MAT, ANJ,  
OBN, BIO 

SJL, CHE,  
GEG, RUJ/NEJ 

MAT, ANJ,  
THD 

SJL, FYZ,  
DEJ, INF 

9.A 
MAT, ANJ,  
OBN, BIO 

SJL, CHE,  
GEG, RUJ/NEJ 

MAT, ANJ,  
THD 

SJL, FYZ,  
DEJ, 

30. 10.2020; 2.11.;  6.11.;  9.11. 2020 sú prázdniny. Úlohy posielané nebudú. 


