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§ 1 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Dodatok upravuje organizáciu a podmienky prechodu prezenčnej formy vzdelávania na formu 

dištančného vzdelávania pre ţiakov Gymnázia, Komenského 2/1074 Partizánske  /prerušenie vzdelávania 

MŠVVaŠ SR resp. červená fáza pandémie ochorenia COVID -19/. 

 

Na základe získaných skúseností po absolvovaní dištančného vzdelávania pristupujeme k nastaveniu 

určitých pravidiel. Naším prvoradým cieľom je pomôcť ţiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v 

plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu, a preto nastavujeme jednotné pravidlá pre všetkých. 

§ 2 

ORGANIZÁCIA DIŠTANČNÉHO VYUČOVANIA 

 

1. Dištančná forma vzdelávania ţiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s 

pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami: 

 prioritne prostredníctvom edukačného portálu EduPage, 

 prostredníctvom sociálnych sietí, 

 prostredníctvom e-mailovej komunikácie. 

2. Triedny učiteľ / učiteľ najskôr dohodne a overí moţnosti spolupráce so ţiakmi (napr. cez EduPage, 

sociálne siete, e-mailovou komunikáciou), aţ potom ich začne realizovať. 

3. Učitelia jednotlivých predmetov môţu vyučovať on-line, zadávať ţiakom úlohy (podľa upraveného 

zverejneného rozvrhu hodín – ktorý je prílohou tohto dokumentu)  v primeranom rozsahu a 

primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie: 

  nové učivo na samoštúdium (študijné texty, prezentácie,...), 

  úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, …), 

  zadania na overenie pochopenia učiva (on-line testy, krátke previerky, …), 

  projekty na samostatnú prácu. 

4. Učiteľ dodrţuje poţiadavku primeranosti. 

 

 

 

  

https://srobarka.edupage.org/
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Časová 

dotácia 

predmetu 

Realizácia DV 

Mnoţstvo zadaného učiva na 

samoštúdium 

Termín zadania 

1 aţ 3 hodiny 

týţdenne 

Odporúča sa on-line hodina 

len raz do týţdňa,  učivo a 

úlohy zadáva učiteľ len raz do 

týţdňa 

učivo a úlohy zadáva učiteľ v súlade 

s rozvrhom dištančného vzdelávania 

4 aţ 5 hodín 

týţdenne 

Odporúča sa on-line hodina 2-

3krát do týţdňa, učivo a 

úlohy zadáva učiteľ 1 krát do 

týţdňa 

učivo a úlohy zadáva učiteľ v súlade 

s rozvrhom dištančného vzdelávania 

 

 

5. Úlohy posiela učiteľ v čase od 7:30 do 16:00 hod. 

 

6. Zadávanie učiva a úloh: 

  učiteľ pošle ţiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá vyučovacej hodine; 

  on-line testy zadávať s predstihom, po zopakovaní učiva;  

  ak chce učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas,  ktorý je 

potrebný na jeho vypracovanie; 

  ţiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas. 

 

7. Klasifikácia: 

   Ţiaci budú klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie   

    a klasifikáciu ţiakov stredných škôl. Známky a slovné hodnotenia zadaní domácich úloh, budú      

   zverejňované cez  EduPage. 

  Dištančné vyučovanie a klasifikácia sa zapisujú do ETK podľa normálneho rozvhu. 

 

8. Ţiaci sú povinní: 

 spolupracovať s pedagogickými zamestnancami a komunikovať s nimi; 

 zúčastňovať sa dištančného vyučovania podľa zverejneného upraveného rozvrhu; 

 vypracovať a odoslať ku kontrole zadané úlohy v poţadovanom termíne. Ak ţiak neposiela 

bez ospravedlnenia zadané úlohy do učiteľom stanoveného termínu, je bude učiteľom vyzvaný 

na doplnenie neodoslaných domácich úloh ; 

 ak sa ţiak nemôţe z objektívnych dôvodov zúčastniť on-line vyučovania, zaslať vypracované 

zadanie do stanoveného termínu, pošle zákonný zástupca/plnoletý ţiak správu cez  Edupage s 

odôvodnením neprítomnosti triednemu učiteľovi/ učiteľovi predmetu. 
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§ 3                                                                                                                                                        

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A PLNOLETÝCH ŢIAKOV 

 

Zákonný zástupca, alebo plnoletý ţiak predkladá: 

1) po kaţdom prerušení dochádzky ţiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni /vrátane 

soboty a nedele/ písomné vyhlásenie o tom, ţe ţiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a 

nemá nariadené karanténne opatrenie (PRÍLOHA č.1 - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo 

plnoletého ţiaka o bezinfekčnosti). 

 

§ 4 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 

V prípade opätovného prechodu školy z dištančného vzdelávania na prezenčnú formu budú zverejnené 

pokyny pre zákonných zástupcov a ţiakov na webovej stránke školy. 

 

Dodatok č.2  ku Školskému poriadku nadobúda platnosť a účinnosť dňom 12. 10. 2020.  

                                                                                     

 

 

   ................................................................................ 

                  Mgr. František Štetiar 

riaditeľ školy 

 

PRÍLOHA č. 1: Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého ţiaka o bezinfekčnosti 
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PRÍLOHA Č.1 

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti 

 

Vyhlasujem, že žiak ........................................................................., bytom 

............................................................................................., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia ako 

je telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené 

oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok 

z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, 

vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na 

koži. 

Zároveň vyhlasujem, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej 

starostlivosti pre deti a dorast menovanému žiakovi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, 

zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

 

Ďalej mi nie je známe, že by žiak, jeho zákonní zástupcovia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v 

domácnosti, prišli v priebehu ostatného týždňa do styku s osobami podozrivými alebo chorými na 

ochorenie COVID-19.1 

 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že 

by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v 

znení neskorších predpisov. 

 

V ................................. dňa ................... 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:  

Adresa zákonného zástupcu:  

Telefón zákonného zástupcu:  

Podpis zákonného zástupcu:  

 

                                                           
1
 pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa/žiaka a k nariadeniu 
karantény. 


