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Tento krízový plán upravuje základné postupy pedagogických zamestnancov 

Základnej školy Beňuš v čase nariadeného dištančného vzdelávania po celý čas až do jeho 

odvolania s výnimkou prázdnin a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov. Primerane sa 

vzťahuje na celý výchovno-vzdelávací proces v ZŠ i v ŠKD. Počas trvania pandémie 

ochorenia COVID-19 musíme rešpektovať, že v prípade rozhodnutia Úradu verejného 

zdravotníctva  bude vzdelávanie prebiehať dištančnou formou.  

Obsahom tohto dokumentu sú pravidlá dištančného vzdelávania pre prípad mimoriadneho 

prerušenia vyučovania jednej alebo viacerých tried ZŠ, povinnosti žiakov a zákonných 

zástupcov v čase dištančného vzdelávania. 

 

1. Realizácia autoevalvácie na zistenie skutočnosti, do akej miery žiaci vedia počas 

dištančného vzdelávanie využívať IKT. 

Nástrojmi boli autoevalvačné otázky pre žiakov. 

Na základe zistení sme pristúpili k nasledujúcim opatreniam: 

a) Veľká väčšina žiakov zvláda dištančné vzdelávanie pomocou IKT 

Opatrenie: príprava dištančného vzdelávania; posilnenie IKT zručností učiteľov 

(vzájomným vzdelávaním sa medzi učiteľmi). 

b) Žiaci, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu (učenie z domu) a hrozí 

im úplný výpadok kontaktu so školou a súčasne žiaci so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

Opatrenie: zabezpečená možnosť prezenčného vzdelávania (priama účasť v škole): aj 

pri uzatvorení škôl 

c) Časť žiakov, ktorá nemá k IKT vzdelávaniu prístup (v prípade úplnej karantény 

nariadenej ÚVZ SR) 

Opatrenie: zabezpečenie dištančného vzdelávania bez IKT. 

 

2. Možné varianty prerušenia vyučovania 

a) Vyučovania sa nezúčastňuje iba niekoľko jednotlivých žiakov triedy. Zápis do triednej 

knihy prebieha štandardným spôsobom   

Opatrenie: postupuje sa analogicky, ako keď je žiak krátkodobo chorý. 

b) Vyučovania sa nezúčastňuje celá trieda na dobu max. 5 pracovných dní. Zápis do triednej 

knihy podľa usmernení.  

Opatrenie: zadanie jednorazových zadaní, ktoré si po návrate do školy vyučujúci so 

žiakmi vyhodnotia. 

c) Vyučovania sa nezúčastňuje celá trieda alebo viac tried viac ako 5 pracovných dní. Zápis 

do triednej knihy podľa usmernení. 

Opatrenie: prechod na dištančné vzdelávanie. 

 

3. Začiatok dištančného vzdelávania 

O začiatku dištančného vzdelávania rozhodne riaditeľka školy a oznámi ho zriaďovateľovi, 

všetkým žiakom, pedagogickým aj odborným zamestnancom prostredníctvom webovej 

stránky resp. správou cez Edupage.  
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4. Pravidlá dištančného vzdelávania 

Základným nástrojom komunikácie dištančného vyučovania je Edupage, do ktorého majú 

prístup všetci žiaci a ich zákonní zástupcovia. 

Ďalšie formy: 

o online vyučovacie hodiny – platforma ZOOM,  

o mailová komunikácia, 

o telefonická komunikácia, 

o sociálne siete. 

 

a) V danej triede sa učiteľ so žiakmi dohodne a overí možnosti spolupráce, až potom ich 

začne realizovať. 

b) Učitelia zabezpečia oboznámenie žiakov s aplikáciami použitými na online video 

vyučovanie (stiahnutie a inštalácia aplikácie, prihlásenie do aplikácie, prístupové kódy a 

základné funkcie). 

c) Učiteľ vo svojej kompetencii rozhodne, koľko a ktoré hodiny budú odučené online video 

vyučovaním a ktoré formou žiackych projektov, úloh, pracovných listov a pod. 

d) Dištančné vzdelávanie sa organizuje v čase, ktorý zodpovedá aktuálnemu rozvrhu 

hodín. 

e) Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom študijné materiály v primeranom 

rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na 

preštudovanie/vypracovanie:  

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

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

o zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, …), 

o projekty na samostatnú prácu, 

o iné (video, audio nahrávka a pod.). 

f) Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej 

vyučovacej hodine. 

g) Ak chce učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas, ktorý je 

potrebný na jeho vypracovanie. 

h) Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas. 

i) Učiteľ dodržuje požiadavku primeranosti. 

j) Dĺžka vyučovacej hodiny je stanovená na 45 minút – učiteľ si vopred premyslí vhodnú 

štruktúru tejto „hodiny“ (jej súčasťou môže byť krátke video, výklad učiteľa, diskusia aj 

niekoľko minutové fázy samostatnej práce žiakov, o ktorej sa potom v skupine diskutuje).  

k) Povinnosťou žiaka je prihlásiť sa na online video hodinu (platforma Zoom a pod.).  

l) Žiaci sú povinní počas online video hodín (platforma Zoom a pod.) na vyzvanie učiteľa 

používať kamery a mikrofóny. 

m) V prípade potreby učiteľ využije v rámci online video hodín (platforma ZOOM a pod.) aj 

delenie triedy do menších, paralelných online skupín  ( individuálna dohoda so žiakmi). 

n) V prípade, že sa koná online video hodina cez platformu ZOOM a pod., žiakom, ktorí sú 

na online hodine učiteľ nezadá úlohu alebo zadá len minimálnu úlohu. Žiaci, ktorí sa 

nezúčastnili online video hodiny, vypracujú všetky zadania tejto hodiny. 

o) Vyhradený čas na konzultácie pre žiakov a rodičov je v čase medzi 8:00 – 16:00 hod. 
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p) Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej 

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

riešiť problémy. 

q) Žiaci aj učitelia sú povinní každý deň kontrolovať svoj účet na Edupage resp. 

emailovú schránku a sledovať aktualizácie na Edupage, resp. webovej stránke školy.  

 

5. Hodnotenie a klasifikácia žiakov  

a) Hodnotenie a klasifikácia žiakov prebieha priebežne počas tematických celkov písomnou 

aj ústnou formou.  

b) Po ukončení tematického celku nasleduje súhrnné hodnotenie a sebahodnotenie žiaka.  

c) Učitelia pri hodnotení využívajú otvorenú spätnú väzbu, diskusiu, analýzu nedostatkov  

a chybovosti.  

d) Žiacke práce, projekty a úlohy sú hodnotené podľa kritérií pre hodnotenie a klasifikáciu 

príslušných predmetov (bodové hodnotenie, % hodnotenie, stupnica od „výborný“ po 

„nedostatočný“). 

e) Hodnotenie a klasifikácia z obdobia dištančného vyučovania je plnohodnotná a započítava 

sa do celkovej klasifikácia žiaka.  

f) Pri hodnotení a klasifikácii učitelia venujú zvýšenú pozornosť plagiátorstvu 

(z internetu a od spolužiakov odpísané a neoriginálne práce nebudú hodnotené a 

budú sa považovať za neodovzdané)! 

g) V prípade žiackej pasivity bude žiak vyzvaný ku zapojeniu sa do vyučovania a súčasne 

škola oboznámi zákonného zástupcu s touto skutočnosťou a požiada ho o nápravu. 

h) Za obdobie dištančného vyučovania môže byť žiakovi nariadená komisionálna skúška, ak:   

 zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky,  

 zadané úlohy vypracováva len na opakované upozornenia učiteľa alebo vôbec,  

 počas dištančného vzdelávania nespolupracuje s učiteľom, 

 pri riešení úloh vykazuje vysokú chybovosť,  

 nespolupracuje pri odstránení nedostatkov,  

 nemá záujem o konzultácie v prípade neúspechu. 

 

6. Distribúcia písomností a formy komunikácie  

a) U žiakov, ktorí nemajú internetové pripojenie, žiadnu techniku ani záujem o online video 

vyučovanie sa pristúpi k distribúcii materiálov. Zadania pre konkrétnych žiakov 

pripravujú jednotliví vyučujúci, distribuovať ich budú asistentky učiteľa. Táto forma 

doručenia sa bude riešiť 1x týždenne. Vypracované zadania budú žiaci vhadzovať do 

schránky umiestnenej na budove školy. 

b) Vyučujúci venujú zvýšenú pozornosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Komunikujú so špeciálnym pedagógom a rodičmi o tom, ako je možné ich 

špeciálne potreby čo najlepšie v rôznych formách vzdelávania zohľadniť.  

 

7. Zvyšovanie kompetencií pracovať v skupine, pracovať samostatne a komunikovať.  

Realizáciu dištančného vzdelávania učitelia simulovali na triednickej hodine na začiatku 

školského roka a budú simulovať ešte pred prechodom z prezenčnej formy na dištančnú. 
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Učitelia simulujú takúto hodinu, zamerajú sa na otvorenú spätnú väzbu od žiakov, kolegov. 

Žiakov tak pripravia na jeho realizáciu, odpovedajú im na otázky, diskutujú s nimi. Vysvetlia 

žiakom dôležitosť vzájomnej spolupráce a zapájania sa do výučby v prípade dištančného 

vzdelávania.  

 

8. Časové dotácie jednotlivých predmetov 

Časové dotácie predmetov budú upravené na základe odporúčania Štátneho pedagogického 

ústavu. 

 

9. Všetci pedagógovia budú dôsledne sledovať usmernenia a ich aktualizácie 

zverejňované na webovom sídle MŠVVaŠ SR aj na Učíme na diaľku.  

 

10. O každej zmene počas dištančného vzdelávania budú zákonní zástupcovia a žiaci 

informovaní prostredníctvom webovej stránky a EduPage. Žiak a zákonný zástupca 

je povinný dané zdroje sledovať a riadiť sa podľa nich. 
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USMERNENIE PRE ŽIAKOV 

 

Organizácia vyučovania a povinnosti žiakov počas dištančného vzdelávania  

 

Je potrebné zdôrazniť, že vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu, t.j. všetky povinnosti 

týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.  

Dištančná forma vzdelávania žiakov sa uskutočňuje pomocou elektronickej komunikácie s 

pedagogickými zamestnancami školy prostredníctvom komunikačných a výukových 

platforiem.  

 Vyučovacie hodiny sú rozdelené na online hodiny (online video hodiny) a 

samostatnú prácu posielanú cez EduPage - forma pracovných listov, prezentácií, 

testov a ďalšieho didaktického materiálu, ktorý vyučujúci pošlú žiakom v daný deň 

podľa rozvrhu  s určením presného termínu na vypracovanie alebo preštudovanie.  

 Online video hodiny budú prebiehať cez ZOOM a cez Messenger podľa pokynov 

vyučujúceho.  

 

Povinnosti žiakov: 

1. Pravidelne sleduješ EduPage, kam Ti jednotliví učitelia posielajú pokyny k dištančnému 

vzdelávaniu.  

2. Účasť na dištančnom vyučovaní je povinná (učitelia zaznamenávajú tvoju účasť, neúčasť,  

bude zohľadnené pri záverečnom hodnotení žiaka). 

3. Dištančná vyučovanie bude prebiehať v časovom intervale, ktorý zodpovedá tvojmu 

rozvrhu hodín v škole, resp. novému rozvrhu, ktorý bude zverejnený na stránke školy.  

4. Tvojou povinnosťou je zúčastňovať sa dištančného vzdelávania. 

5. Si povinný študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, odovzdať vypracované 

dištančné úlohy alebo pracovné listy v určenom termíne. 

6. V prípade online video hodiny je tvojou povinnosťou  prihlásiť sa na hodinu včas. 

7. Online video vyučovacie hodiny sú pre Teba povinné.  

8. Pri pripojení na online video hodinu sa prihlásiš pod menom a priezviskom. 

9. Počas online video hodiny si povinný: 

 dávať pozor,  

 aktívne pracovať, 

 eliminovať vonkajšie vplyvy (zavrieť ostatné programy, vypnúť hudbu, nedať sa 

vyrušovať členmi rodiny),  

 počúvať, čo hovorí vyučujúci,  

 pýtať sa, ak niečomu nerozumieš,  

 nevyrušovať ostatných spolužiakov – nepísať im, nečetovať so spolužiakmi, 

dodržiavať pokyny vyučujúceho,  

 na vyzvanie učiteľa zapnúť kameru a mikrofón. 

10. V prípade neúčasti na online video hodine a nepredloženia zadávaných úloh 

dohodnutým spôsobom a do stanoveného termínu vyučujúcemu daného predmetu, 

zaznamenáva učiteľ Tvoju absenciu a nepredloženie domácich úloh do elektronickej 

triednej knihy a elektronickej žiackej knižky. 
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11. Následne si povinný predložiť ospravedlnenie svojej neúčasti ako pri prezenčnej forme 

vyučovania. 

12. V prípade nejasností môžeš požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu. 

13. Si povinný komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. 

14. V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa dištančného vzdelávania si 

povinný kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho. 

15. Pri hodnotení a klasifikácii učitelia venujú zvýšenú pozornosť plagiátorstvu  

(z internetu a od spolužiakov odpísané a neoriginálne práce nebudú hodnotené a 

budú sa považovať za neodovzdané). 

16. Tvojou povinnosťou je  odovzdať vypracovania všetkých zadaní a riešenia všetkých 

domácich úloh. 

17. Žiakovi, ktorý: 

 neodovzdal vypracovania úloh niektorých zadaní alebo riešenia domácej úlohy,  

 zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky,  

 zadané úlohy vypracováva len na opakované upozornenia učiteľa alebo vôbec,  

 počas dištančného vzdelávania nespolupracuje s učiteľom, 

 pri riešení úloh vykazuje vysokú chybovosť,  

 nespolupracuje pri odstránení nedostatkov,  

 nemá záujem o konzultácie v prípade neúspechu, 

môže riaditeľka školy na návrh vyučujúceho nariadiť komisionálne preskúšanie za dané 

klasifikačné obdobie. 

 

  

Pravidlá spolupráce so zákonným zástupcom 

1. Zákonný zástupca pravidelne sleduje EduPage, resp. stránku školy a riadi sa aktuálnymi 

pokynmi školy. Základným nástrojom komunikácie dištančného vyučovania je Edupage, 

do ktorého majú prístup všetci žiaci a ich zákonní zástupcovia. 

2. Je povinný dodržiavať a rešpektovať podmienky dištančného vzdelávania stanovené 

školou. 

3. Dohliada, aby sa dieťa prihlasovalo na online video hodiny podľa rozvrhu a svedomito 

vypracovávalo úlohy, ktoré má od učiteľov nariadené.   

4. V prípade vzniknutých problémov (napr. ochorenie, PN, vyšetrenie u lekára, 

technické problémy), ktoré neumožňujú zapojiť sa do dištančného vzdelávania, je 

žiak alebo jeho zákonný zástupca povinný aktuálne informovať triedneho učiteľa. 

Rodič informuje triedneho učiteľa svojho dieťaťa o PN a iných dôvodoch, ktoré 

žiakovi bránia zúčastňovať sa dištančného vzdelávania. 

5. Má právo byť informovaný o dosiahnutých výchovno–vzdelávacích výsledkoch svojho 

dieťaťa a jeho správaní sa počas online video hodín. 

6. O každej zmene počas dištančného vzdelávania budú zákonní zástupcovia a žiaci 

informovaní prostredníctvom webovej stránky a EduPage. Žiak a zákonný zástupca je 

povinný dané zdroje sledovať a riadiť sa podľa nich. 
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Prosím rešpektujte dohodnuté pravidlá, aby sme sa cítili bezpečne. 

Komunikujte otvorene. 

Hodnotenie vnímajte ako informáciu, ktorá nám (žiakovi, učiteľovi a rodičovi) má 

ukázať, čo už žiak vie a na čo sa máme (spoločne žiak, učiteľ a rodič) sústrediť 

v budúcnosti. Hodnotenie nie je odmena či trest, ani výplatná pásky či vystavený účet. 

 

Škola rešpektuje právo na oddych, a preto učitelia v pracovné dni po 16,00 hod. a počas 

víkendov nekontaktujú žiakov ani zákonných zástupcov a neposkytujú telefonické 

konzultácie zákonným zástupcom ani žiakom. 

 

 


