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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,
 online vyučovanie sa realizuje prostredníctvom online platforiem kompatibilných s Edupage
(napr. Zoom, Google Meet...)
 výnimočne prostredníctvom sociálnych sietí,
 výnimočneprostredníctvom e-mailovej komunikácie.
2. Triedny učiteľ overí moţnosti spolupráce so ţiakmi cez Edupage, overí technické moţnosti ţiakov

(počítač, internet, kamera, mikrofón) a ostatných učiteľov informuje o zistenom stave
a prípadných technických prekáţkach v individuálnych prípadoch.
3. Učitelia jednotlivých predmetov budú vyučovať podľa platného rozvrhu hodín buď:



online, alebo zadávať ţiakom úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky,
…), nové učivo na samoštúdium (študijné texty, prezentácie,...),zadania na overenie
pochopenia učiva (on-line testy, krátke písomné práce …), projekty na samostatnú prácu, a to
v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na vypracovanie /
preštudovanie.

4. Dištančné vyučovanie sa realizuje v čase od 7:30 do 15:00 hod primárne podľa platného rozvrhu.
5. Zadávanie učiva a úloh:

 učiteľ pošle ţiakom učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá vyučovacej hodine;
 on-line testy sú zadávané s predstihom min. 1 deň a realizované po zopakovaní učiva;
 ak chce učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas, ktorý je
potrebný na jeho vypracovanie;
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6. 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.
7. Evidencia absencie:

Kaţdá neúčasť na online vyučovaní sa eviduje v elektronickej triednej knihe a ospravedlňuje ju
zákonný zástupca, a to v súlade s bodom 3, §3 tohto dodatku.
8. Ţiaci sú povinní:





aktívne sa zúčastňovať dištančného vyučovania podľa zverejneného rozvrhu;
spolupracovať s pedagogickými zamestnancami a komunikovať s nimi;
samostatne vypracúvať a odosielať na skontrolovanie zadané úlohy v poţadovanom termíne.
Ak ţiak nepošle bez ospravedlnenia zadané úlohy do učiteľom stanoveného termínu, tento fakt
sa zohľadní v hodnotení;
 ak sa ţiak nemôţe z objektívnych dôvodov zúčastniť on-line vyučovania alebo zaslať
vypracované zadanie do stanoveného termínu, pošle zákonný zástupca/plnoletý ţiak správu
cez Edupage s odôvodnením neprítomnosti triednemu učiteľovi a ţiak informuje o týchto
dôvodoch daných učiteľov.
Ţiakom sa zakazuje:
 vyhotovovať zvukové a/alebo obrazové záznamy z online vyučovania bez predchádzajúceho
súhlasu dotknutých osôb;
 kopírovať vypracovania školských zadaní a kopírovať odpovede pri vypracúvaní online testov.
9. Ţiakom sa odporúča:
 pripravovať sa na online vyučovanie rovnako ako na vyučovanie prezenčné (systematicky,
pravidelne a samostatne),
 aktívne sa zapájať do priebehu online hodiny,
 pracovať samostatne.
§3
POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A PLNOLETÝCH ŢIAKOV
1. Zákonný zástupca alebo plnoletý ţiak prioritne cez Edupage predkladá:
 pri prvom nástupe do školy a po kaţdom prerušení dochádzky ţiaka do školy v trvaní
viac ako tri dni/vrátane soboty a nedele/ zákonný zástupca/plnoletý ţiak Písomné
vyhlásenie o bezpríznakovosti ţiaka. (Príloha č. 1)
 výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si
môţu uplatniť:
- ţiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe
výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),
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-

plne zaočkovaní ţiaci alebo ţiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od
prekonania ochorenia COVID-19

V prípade, ţe ţiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame
rodičovi/plnoletému ţiakovi/zamestnancovi o tejto skutočnosti informovať školu prostredníctvom
Oznámenia o výnimke z karantény (Príloha č.2)
2. Rodič/plnoletý ţiak môţe ospravedlniť neprítomnosť na 5 po sebe idúcich dní. Po absencii
viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predloţiť „Potvrdenie
o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na
vyučovaní, ktorá môţe mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne na návrh
vyučujúceho vykonanie komisionálne skúšky.
3. Rodičom sa odporúča:
 vytvoriť optimálne prostredie pre online vyučovanie,
 zabezpečiť potrebné technické a programové vybavenie pre aktívnu účasť na online
vyučovaní (min. mikrofón),
 podporiť snahu školy a učiteľov pri online vzdelávaní,
 informovať školu o dôleţitých skutočnostiach, ktoré bránia dieťaťu v plnení povinností,
 aktívne vyuţívať Edupage na sledovanie oznamov školy a komunikáciu s učiteľmi.
§4
KOMBINOVANÉ VYUČOVANIE
Na základe Školského semaforu vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, platného
v školskom roku 2021/2022 definujeme pre potreby tohto Dodatku pojem kombinované vyučovanie ako
vyučovanie prebiehajúce prezenčne, ale pri výraznej neúčasti ţiakov, ktorí nemajú platnú výnimku
z karantény, a teda sú v domácej izolácii bez moţnosti účasti na prezenčnom vyučovaní.
V takomto prípade:
1. vyučovanie prebieha prezenčne pre skupinu ţiakov, ktorí sú prítomní,
2. online vyučovanie sa nerealizuje,
3. chýbajúci ţiaci sú vedení ako neprítomní na vyučovaní,
4. vyučujúci môţe navrhnúť spôsob dištančného vzdelávania neprítomných ţiakov.
Ţiaci chýbajúci na vyučovaní sú povinní si samostatne dobrať učivo preberané počas ich neprítomnosti.
Informácie o preberanom učive získajú z elektronickej triednej knihy (preberaná téma) alebo vlastnou
iniciatívou od učiteľa. Učiteľ môţe po dohode iniciovanej ţiakmi poskytnúť materiály pre samoštúdium
alebo navrhnúť spôsob dištančného vzdelávania.
V prípade dlhodobej neprítomnosti / viacnásobnej karantény učiteľ nastaví formu dištančného overovania
vedomostí, aby nebolo nutné realizovať komisionálne skúšky.
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§5
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.3 ku Školskému poriadku nadobúda platnosť a účinnosť dňom 21. 9. 2021
................................................................................
Mgr. František Štetiar
riaditeľ školy
PRÍLOHA č. 1: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
PRÍLOHA č. 2: Oznámenia o výnimke z karantény
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PRÍLOHA Č.1 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských
zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. .o
výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka
Dátum narodenia dieťaťa/žiaka
Adresa trvalého pobytu dieťaťa/žiaka

Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka*: .....................................................................................................
*vypĺňa sa len v prípade neplnoleté hodieťaťa/žiaka

Podľa § 144 ods.7 písm. d) zákona č.245/2008 Z.z. vyhlasujem, že:

□

(označte „X“)

dieťa/žiak nemá ani jeden z nasledujúcich príznakov: neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená
telesná teplota, kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest (nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti,
kašeľ, sťažené dýchanie), známky ochorenia tráviaceho traktu (bolesť brucha, vracanie, hnačka),

□

regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast
dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie,

□

dieťa/žiak nebol v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte1 s osobou pozitívnou na ochorenie COVID19,2

□

v prípade ak dieťa/žiak bol za posledných 14 dní v zahraničí:
a má menej ako 12 rokov:

1

úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt
s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť pracovníka prvej
línie (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných
prostriedkov (OOP). Za úzky kontakt sa nepovažuje osoba, ktorá v zmysle definície aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR nie je považovaná za úzky kontakt
(štandardne osoba plne zaočkovaná alebo osoba, ktorá prekonala COVID-19).
2
pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa/žiaka a k nariadeniu karantény.
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□

si spolu s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti po vstupe na územie Slovenskej republikysplnili
povinnosti domácej izolácie 14 dní, alebo obdržali negatívny výsledok PCR testu po 5-tom dni domácej
izolácie, alebo si uplatňujú status plne zaočkovaných osôb3,.

3

za plne očkovanú osobu sa považuje osoba: a) najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávkyočkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s dvojdávkovou schémou, b) najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s
jednodávkovou schémou, alebo c) najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá
dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
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PRÍLOHA Č.2

Oznámenie o výnimke z karantény

Oznámenie o výnimke z karantény predkladám za účelom zachovania prezenčnej výučby pri zabezpečení
bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach vďaka výnimke v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky
Úradu verejného zdravotníctva SR č. 239/2021 V. v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrozovaní
verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do
úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Oznámenie o výnimke z karantény vypĺňam za:
□ seba (plnoletý žiak alebo zamestnanec školy, školského zariadenia)
□ dieťa/žiaka (zákonný zástupca)
Meno Priezvisko plnoletého žiaka alebo
zamestnanca školy, školského zariadenia:*
Meno Priezvisko zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka:*
Meno Priezvisko neplnoletého dieťaťa/žiaka:*

Škola/školské zariadenie:*

* v tabuľke vyplníte údaje dotknutých osôb.
V súlade s podmienkami vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 239/2021 V. v. informujem, že
______________________________________ spĺňa podmienky výnimky z karantény:
MENO A PRIEZVISKO

- je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou
schémou, alebo
- je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou, alebo
- je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka
očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
alebo
- prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky
ochorenia.
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a má viac ako 12 rokov:

□

si po vstupe na územie Slovenskej republiky splnil povinnosť domácej izolácie 14 dní, alebo obdržal
negatívny výsledok PCR testu po 5-tom dni domácej izolácie, alebo si uplatňuje status plne zaočkovanej
osôby3.

Som si vedomý, že v prípade zmeny zdravotného stavu a prejavovania vyššie uvedených príznakov ochorenia
dieťa/žiak musí zostať doma a nemôže navštevovať školu. Rovnako 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 ................................. dňa ...................

........................................................................................
podpis

Ak ide o dieťa/žiaka,môže škola alebo školské zariadeniespracúvať osobné údaje z tohto vyplneného formulára na základe §
11 ods. 6 písm. a) bod 7. zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisovna účel zabezpečenia ochrany zdravia detí a žiakov a bezpečného a hygienicky
vyhovujúceho prostredia.
Ak ide o zamestnanca školy môže škola alebo školské zariadeniespracúvať osobné údaje z tohto vyplneného formulárana
základečl.6 ods.1 písm. e) a čl.9 ods.2 písm. c), g), i)smernice GDPR v rozsahu tu uvedenom, na účel zabezpečenia
ochranyzdravia detí a žiakov a bezpečného a hygienicky vyhovujúceho prostredia.

Dňa .......................... v ..............................
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