
Dodatok č.2 k Školskému poriadku: 

Podmienky a pravidlá dištančného vzdelávania 

Počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 škola rešpektuje rozhodnutia Úradu verejného 

zdravotníctva a realizuje vzdelávanie dištančnou formou. Dištančná forma vzdelávania žiakov 

školy sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej komunikácie žiakov s vyučujúcimi 

nasledujúcimi formami:  

1. online vyučovacie hodiny prostredníctvom platformy MS Teams 

2. elektronická komunikácia prostredníctvom portálu Edupage 

Online hodiny sa organizujú  v čase od 8.00 do 13.30 v primeranom rozsahu a primeranej 

náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie zadaní. 

Počas video konferencie, t.j. vyučovacej hodiny, ide o vyučovací proces, ktorý sa riadi Školským 

poriadkom. 

Povinnosti žiakov: 

1. Každý žiak školy zodpovedá za bezpečné uloženie a používanie svojich prihlasovacích 

údajov do MS Teams a žiackeho konta Edupage. Konto žiaka je výhradne označené len 

inicálkami žiaka bez pozadia (konto žiaka školy nie je súkromné, ale oficiálne pod 

hlavičkou školy).  

2. Žiak pravidelne sleduje  Edupage, kam jednotliví učitelia posielajú pokyny k 

dištančnému vzdelávaniu. 

3. Domáce úlohy a zadania z jednotlivých predmetov žiak vypracováva samostatne  a 

načas podľa pokynov učiteľa. Na komunikáciu s učiteľom žiak používa svoje žiacke 

konto. 

4. Online vyučovacie hodiny sú pre žiaka povinné v rozsahu platného rozvrhu vyučovacích 

hodín triedy. Na online hodinách je nevyhnutná pozornosť pri výklade vyučujúceho 

a aktívne zapájanie sa. 

5. Žiak sa pripája na online vyučovaciu hodinu prostredníctvom Edupage, kde sa 

zaznamenáva jeho prítomnosť na vyučovacej hodine. 

6. Žiak sa pripája na vyučovaciu hodinu včas a  nevyrušuje oneskoreným príchodom 

priebeh vyučovacej hodiny.  

7. Žiak po pripojení na vyučovaciu hodinu rešpektuje pokyny vyučujúceho. V prípade, že 

žiak nerešpektuje pokyny vyučujúceho a narúša priebeh vyučovacej hodiny učiteľ vypne 

žiaka z videokonferencie a správanie žiaka sa rieši výchovným opatrením v zmysle ŠP. 

8. Mikrofón a kameru žiak zapína a vypína na pokyn učiteľa. 

9. Počas vyučovacej hodiny má žiak vypnuté všetky ostatné aplikácie a zariadenia, ktoré 

narušujú priebeh online vzdelávania. 

10. Ak chce žiak odpovedať, prihlási sa pomocou ikony ruky a čaká, keď ho učiteľ vyzve 

odpovedať.  

11. Žiak plní na vyučovacej hodine iba tie úlohy, ktoré mu zadáva vyučujúci. 

12. Žiak diskutuje k veci. Vyjadruje sa stručne, vecne a k téme vyučovacej hodiny.  

13. Žiak rešpektuje názor ostatných. 

14. V prípade neúčasti na online hodine a nepredloženia zadávaných úloh dohodnutým 

spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu, zaznamenáva učiteľ 



absenciu do elektronickej triednej knihy. A žiak môže byť po dohode s vedením školy 

komisionálne preskúšaný. 

15. V prípade objektívnych príčin neprítomnosti žiaka na dištančnej výučbe rozhodne škola 

o inej náhradnej forme vyučovania. 

 

Žiakovi je zakázané: 

1. Podľa zákona 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov) je prísne zakázané 

vyhotovovať fotografie, audio a video záznam online vyučovacej hodiny. Porušenie tohto 

zákona bude považované za hrubé porušenie Školského poriadku. 

2. Viesť konverzáciu alebo používať chat, ak vyučujúci nerozhodne inak. Zakázaná je 

konverzácia medzi žiakmi na vyučovacej hodine a aj súkromná konverzácia žiaka s ďalšou 

osobou, ktorá nie je prítomná na vyučovacej hodine. 

3. Rušiť priebeh vyučovacej hodiny vykrikovaním a nevhodnými komentármi k spolužiakom. 

4. Zasahovať do vyučovacej hodiny stišovaním alebo odpájaním mikrofónov. 

5. Pozývať iných žiakov do skupiny. 

6. Vo svojom profile na MS Teams používať nevhodné obrázky, emotikony, vulgarizmy, 

propagovať politické strany a iné politicky zamerané organizácie. Škola je akademická 

pôda a zákon takéto prejavy v žiadnom prípade nedovoľuje. 

 

Práva a povinnosti zákonného zástupcu: 

1. Rešpektuje a dodržiava podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu počas dištančného 

vzdelávania stanovené školou. 

2. Vytvára pre žiaka podmienky na výchovu, vzdelávanie a plnenie si školských povinností 

v domácom prostredí. 

3. Pravidelne sleduje Edupage a stránku školy a riadi sa aktuálnymi pokynmi školy. 

4. Dohliada a zodpovedá, aby sa žiak prihlasoval na online hodiny v stanovenom čase a 

svedomito vypracovával úlohy, ktoré má od učiteľov nariadené.  

5. Ak bude žiak na online hodine neprítomný, jeho absenciu je rodič povinný nahlásiť 

a zdôvodniť TU rovnako ako pri prezenčnej forme vyučovania. 

6. Zodpovedá za nastavenie profilu žiaka  v platforme MS Teams , žiak má konto bez 

pozadia len s iniciálkami mena. 

7. Zákonný zástupca má právo byť informovaný o dosiahnutých výchovno –vzdelávacích 

výsledkoch svojho dieťaťa počas DV a o jeho správaní sa počas online hodín. 

 

Odsúhlasené Pedagogickou radou dňa 19.11.2020. 

 

 

V Bratislave, 19. novembra 2020     Mgr. Daniela Ďurkovská 



riaditeľka 


