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Obsahom  tohto  dokumentu  sú  pravidlá  online  vzdelávania  pre  prípad 

mimoriadneho  prerušenia  vyučovania.  Dištančné vzdelávanie budeme realizovať 

prostredníctvom platformy MS Teams, ZOOM a Edupage. 

 

Stredná odborná škola záhradnícka Malinovo sa bude pri prechode na dištančné 

vzdelávanie riadiť týmito bodmi: 

1. V prípade, že nie je možné pre celú školu alebo jednotlivé triedy zabezpečiť prezenčné 

vyučovanie, realizuje sa vyučovanie dištančnou formou, ktoré je povinné.  

2. Riaditeľka školy úzko spolupracuje s krízovým štábom, ktorý tvoria zástupkyňa  org. 

zložky SOŠ záhradnícka, predsedovia predmetových komisií. 

3. Podľa dĺžky trvania sa dištančné vzdelávanie realizuje v rôznych variantoch: 

 

 vyučovania sa nezúčastňuje iba niekoľko žiakov v triede: postupuje sa rovnako, ako 

keď je žiak krátkodobo chorý; 

 ak sa vyučovania krátkodobo (max 1 týždeň) nezúčastňuje 1 alebo 2 triedy : 

zadávajú sa jednorazové zadania, ktoré sa vyhodnotia po návrate do školy; 

 ak sa vyučovania nezúčastňuje viac tried po dobu viac ako 1 týždeň- realizuje sa 

dištančné vzdelávanie v plnom režime. 

Prechod na dištančné vzdelávanie: 

Celá škola prechádza na dištančnú výučbu – škola vypracuje rozvrh podľa aktuálnych 

personálnych a materiálnych podmienok školy. Vyučovacie hodiny budú trvať 45 minút. V 

týždni budú mať triedy maximálne 3 vyučovacie hodiny on-line denne.  Dotácia hodín v 

jednotlivých ročníkoch  vychádza  z vyššie  spomenutého  manuálu s miernymi odchýlkami. 

Organizácia dištančného vzdelávania a časy jednotlivých vyučovacích hodín: 

 

1. hodina         9:30 – 10:15 hod. 

2. hodina  10:25 – 11:10 hod. 

3. hodina  11:20 – 12:05 hod. 
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PONDELOK 

Trieda Konzultácie 

/individuálne 

skúšanie 

1 2 3 

 8:25 – 9:10 9:30 – 10:15 10:25 – 11:10 11:20-12:05 

I.ŠO Tóth BIO ANJ SJL 

II.ŠO Kováčová SJL BIO MAT 

III.ŠO Šefčíková SAD ZEL OVO 

IV.ŠO Pinkovská PRA SJL ANJ 

 

UTOROK 

Trieda Konzultácie 

/individuálne 

skúšanie 

1 2 3 

 8:25 – 9:10 9:30 – 10:15 10:25 – 11:10 11:20-12:05 

I.ŠO Tóth ANJ NPR CHE 

II.ŠO Šefčíková ZEL SAD OVO 

(nepárny týždeň) 

STZ 

(párny týždeň) 

III.ŠO Pinkovská PRA SJL ANJ/NEJ 

do 12:30 

IV.ŠO Vys.Čalf. SAD EKO SAT - s 

ARM 

(párny týždeň) 

ZAM 

(nepárny týždeň) 
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STREDA 

Trieda Konzultácie 

/individuálne 

skúšanie 

1 2 3 

 8:25 – 9:10 9:30 – 10:15 10:25 – 11:10 11:20-12:05 

I.ŠO Pinkovská PRA OBN 

(párny týždeň) 

DEJ 

(nepárny 

týždeň) 

STZ 

II.ŠO Tóth ANJ DEJ 

(párny týždeň) 

OBN 

(nepárny 

týždeň) 

CHE 

III.ŠO Vys. Čalf. EKO SAP 

VAK 

(párny týždeň) 

EST 

(nepárny 

týždeň) 

ORA 

IV.ŠO Šefčíková SAT-a 

(párny týždeň) 

SJL  

(nepárny 

týždeň) 

 

VAK – a 

(nepárny 

týždeň) 

DUM - s 

(párny týždeň) 

AKE -s 

(nepárny 

týždeň) 

 

URB/SAP 

VAK 
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ŠTVRTOK 

Trieda Konzultácie 

/individuálne 

skúšanie 

1 2 3 

 8:25 – 9:10 9:30 – 10:15 10:25 – 11:10 11:20-12:05 

I.ŠO  

Hrebeňaková 

PSK 

(párny týždeň) 

INF 

nepárny 

týždeň) 

STZ GED 

II.ŠO Pinkovská PRA KVE ANJ 

III.ŠO Tóth KVE SJL/OBN  

IV.ŠO Vallo KAJ ANJ ORA 

 

PIATOK 

Trieda Konzultácie 

/individuálne 

skúšanie 

1 2 3 

 8:25 – 9:10 9:30 – 10:15 10:25 – 11:10 11:20-12:05 

I.ŠO Dovcová 

/Kováčová 

 

MAT BIO SJL 

II.ŠO Vysoká VAK SJL INF/NPR 

III.ŠO Vallo STZ  

MAT 

(párny týždeň) 

 

ZUZ/VAK 

IV.ŠO Tóth OVO MAT 

(nepárny 

týždeň) 

ZEL 

(párny týždeň) 

KVE 
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V čase od 7:30 – 9:30 hod. a v prípade potreby aj v popoludňajších hodinách prebiehajú 

konzultácie a individuálne overovanie vedomostí po vzájomnej dohode so študentom.  

Vyučovanie bude prebiehať prostredníctvom programu MS Teams. Jednotlivé vyučovacie 

hodiny sú vopred naplánované v kalendári podľa vypracovaného rozvrhu. Začiatok on-line 

hodiny musí byť presne dodržaný.  

 

Výchovno-vzdelávací proces počas dištančného vzdelávania  môže prebiehať aj špecificky, 

podľa možností školy pri dodržaní aktuálnych hygienických a protiepidemiologických 

opatrení a nariadení. Počet študentov v skupine bude podmienený  aktuálnymi nariadeniami 

RUVZ a MŠVVaŠ. 

4. Dištančná  forma   vzdelávania   prebieha   formou   elektronickej   komunikácie   žiakov  

s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami: 

a. prioritne prostredníctvom školského portálu EduPage, 

b. on-line vyučovanie prioritne prostredníctvom aplikácie MS Teams, 

c. prostredníctvom aplikácie ZOOM 

d. prostredníctvom sociálnych sietí 

e. prostredníctvom e-mailovej komunikácie 

 

5. Učiteľ najskôr overí možnosti spolupráce so žiakmi a následne ju s nimi dohodne. Škola 

vníma situáciu a rozumie, že v niektorých domácnostiach je viac detí  a jeden počítač. V 

tomto prípade je nutné informovať o tom triedneho učiteľa a jednotlivých vyučujúcich, 

ktorí budú neúčasť žiaka akceptovať a upravia podmienky dištančného vzdelávania 

u tohto žiaka.  

 

6. Vyučovanie bude realizované podľa vypracovaného upraveného rozvrhu, ktorý bude 

zverejnený prostredníctvom webového sídla školy. Väčšie časové pauzy v rozvrhu majú 

žiaci využiť na samoštúdium a vypracovávanie zadaných úloh. 

 

7. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy v primeranom rozsahu a 

primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie: 

a. nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …), 

b. zadania na overenie pochopenia učiva (kontrolné otázky, sam. práce ...), 

c. projekty na samostatnú prácu. 

 

8. Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu. Učiteľ si konzultáciu zaradí 

do rozvrhu v programe MS Teams alebo ZOOM. 

 

9. Zadávanie učiva a úloh: 

 

a. Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá 

jednej vyučovacej hodine. 
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b. Ak chce učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny 
čas, ktorý je potrebný na jeho vypracovanie. 

c. Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas a 

dodržiavať požiadavku primeranosti. 

d. Všetky úlohy zadané počas dištančného vzdelávania je žiak povinný odovzdať 

podľa pokynov vyučujúcich. 

 

10. Učitelia zadávajú žiakom úlohy v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15.00 hod.          

Pri náročnejších   úlohách, ktorých vypracovanie si vyžaduje viac času / napr. projekty.../ 

zadá vyučujúci  dostatočne dlhý čas na vypracovanie. V tom prípade je vhodné zadať 

zadania pre žiakov na týždeň a viac.  

 

11. Žiaci sú povinní komunikovať s vyučujúcimi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní 

študovať zaslané materiály, vypracovať zadania a posielať vyučujúcim výsledky riešení 

a podobne.  

 

12. Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej 

triede, komunikovať, spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi a rodičmi a v rámci 

možností riešiť problémy spoločne. 
 

13. V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní 

kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho. 

 

14. Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, je potrebné kontaktovať prostredníctvom 

triedneho učiteľa. V prípade, že žiak nemá prístup k internetu, odporúčame využiť 

telefonický kontakt, resp. SMS aspoň pre zadania úloh. 
 

15. Pre žiakov vyplývajú nasledujúce povinnosti: 

 

- žiak sa zúčastňuje povinne on-line vyučovania podľa rozvrhu 

- dodržiava pravidlá a plán on-line vzdelávania 

- neprítomnosť žiaka na on-line vyučovaní /choroba žiaka, návšteva lekára..../, musí 

ospravedlniť zákonný zástupca triednemu učiteľovi  

- zaznamenáva sa mu dochádzka v  triednej knihe podľa účasti na on-line hodinách 

- v prípade neúčasti na on-line hodine a nepredloženia zadávaných úloh dohodnutým 

spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu, zaznamenáva 

učiteľ žiakovu absenciu do triednej knihy. 

- následne je žiak povinný predložiť ospravedlnenie svojej neúčasti ako pri prezenčnej 

forme vyučovania. 

- žiak pravidelne sleduje Edupage, kam mu jednotliví učitelia posielajú pokyny a úlohy  

k dištančnému vzdelávaniu. 
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Pre zákonného zástupcu žiaka vyplývajú nasledujúce povinnosti:  

 

- pravidelne sleduje EduPage, resp. stránku školy a riadi sa aktuálnymi pokynmi školy. 

- dohliada a zodpovedá, aby sa žiak prihlasoval na online hodiny v stanovenom čase a 

svedomito vypracovával úlohy, ktoré má od učiteľov nariadené.   

- ak bude žiak na online hodine neprítomný a vopred sa vyučujúcemu neospravedlnil, 

jeho absenciu je rodič povinný nahlásiť a zdôvodniť. 

 

16. Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme hodnotenia. 

 Hodnotenie počas dištančného vzdelávania  vychádza z princípov: 

 zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení žiaka rešpektovaním 

individuálnych podmienok dištančného vzdelávania a domácej prípravy 

 poskytovať slovnú spätnú väzbu, ktorá má motivačný charakter 

 priebežné hodnotenie má byť čo najviac individualizované, s prihliadnutím 

na individuálne domáce podmienky 

17. Zvláštna starostlivosť sa venuje žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 

potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Koordinátormi tejto práce je 

školská psychologička a výchovný poradca. 

 

18. Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej 

triede, komunikovať, spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi a rodičmi a v rámci 

možnosti spoločne riešiť problémy. Triedni učitelia vedú evidenciu aktivity žiakov. Po 

ukončení dištančného vzdelávania spracujú krátku hodnotiacu správu za svoju triedu. 

 

19. V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní 

kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho. 

 

20. Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, je potrebné kontaktovať a zistiť príčinu. 

 

21. Žiaci aj učitelia sú povinní každý deň sledovať aktualizácie na EduPage, resp.  webovom 

sídle školy, učitelia aj kontrolovať svoju emailovú schránku a zúčastňovať sa online 

pracovných porád.  

 

 

 

V Malinove 10. 10. 2020                                                          Ing. Jana Vysoká Čalfová 

        zástupkyňa pre org.zložku SOŠ                              


