Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Hany Ponickej, Družstevná 11, 98511 Halič
po prerokovaní v pedagogickej rade vydáva

dodatok k školskému poriadku

Dištančné vzdelávanie
ktorý doplňuje a upravuje školský poriadok najmä v
 špecifických povinnostiach žiakov a ich zákonných zástupcov, pravidlách vzájomných
vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami počas online dištančného
vzdelávania a disciplinárnych postihoch
Online dištančným vzdelávaním sa rozumie výučba na báze využitia priameho elektronického
pripojenia medzi učiteľom a žiakom, teda pripojenia prostredníctvom funkčnej webkamery a
mikrofónu. Takisto je sem zahrnutá výučba prostredníctvom elektronického zasielania výučbových
materiálov cez školskú EDUpage stránku.

Dodatok školského poriadku bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa 1. 3. 2021.

Mgr. Radoslav Čičmanec v. r.
riaditeľ školy

1. Povinnosti žiaka a jeho zákonného zástupcu počas dištančného vzdelávania
1.1. Povinnosti žiaka
Žiak je povinný:











riadiť sa dočasným rozvrhom hodín dištančného vzdelávania,
na prerušenie činnosti využívať prestávky stanovené v rozvrhu,
opustiť alebo prerušiť online hodinu len v prípade, ak mu to povolí učiteľ,
v prípade objektívnych príčin (nemoci, ktorá neumožňuje žiakovi byť prítomným na online hodine,
problémami s internetovým pripojením a pod.) ospravedlniť svoju neúčasť na online vyučovaní čo
najskôr telefonicky, cez EDUpage komunikáciu alebo mailom triednemu učiteľovi, čo musí byť
potvrdené aj rodičom,
pri uvoľnení na 1 online vyučovací deň požiadať o dovolenie triedneho učiteľa prostredníctvom
rodiča, na viac dní riaditeľstvo ZŠ s MŠ telefonicky, cez EDUpage komunikáciu alebo mailom,
ak sa z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na online vyučovanie, ospravedlniť sa vyučujúcemu
pred začiatkom online vyučovacej hodiny,
pripraviť sa na online hodinu tak, ako na bežnú hodinu,
počas online hodiny sa správať disciplinovane, sústredene pracovať, nevyrušovať a nerozptyľovať
pozornosť spolužiakov nevhodným správaním,
počas online hodiny nepoužívať žiadne iné kanály na komunikáciu s inými osobami bez súhlasu
vyučujúceho.

1.2. Povinnosti zákonného zástupcu
Zákonný zástupca žiaka je povinný:







vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie a na plnenie školských
povinností doma,
informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho
zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na
priebeh online vzdelávania,
ak sa žiak nemôže zúčastniť na online vzdelávaní oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu
jeho neprítomnosti,
ospravedlniť neprítomnosť žiaka na online výučbe, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce
vyučovacie dni. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať
lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka, alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho
neprítomnosti na online vzdelávaní.. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá
dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca
potvrdenie odlekára alebo iný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti.
ak sa žiak nezúčastní online vyučovania, rodičia sú povinní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod
neprítomnosti žiaka bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní a to ústne, elektronicky alebo
písomne.

1.3. Pravidlá počas online vyučovania
1.3.1. Žiak sa riadi dočasným rozvrhom uverejneným v dostatočnom predstihu školou. O pripojenie na
online hodinu požiada vyučujúceho v dostatočnom predstihu. Ak tak neurobí a online hodina už začala,
učiteľ nie je povinný žiaka na hodinu prihlásiť z dôvodu možného narušenia spustených elektronických
materiálov pre ostatných žiakov. Učiteľ žiaka pripojí na hodinu vtedy, ak nenaruší vyučovací proces.
Časový rozvrh hodín a počet hodín online výučby je stanovený individuálne podľa pokynov vedenia
školy.

1.3.2. Žiak je povinný po vyzvaní od učiteľa po prihlásení sa na online hodinu potvrdiť učiteľovi svoju
prítomnosť, kvalitu pripojenia (potvrdiť obraz a zvuk) a počas celej hodiny riadiť sa výsostne pokynmi
vyučujúceho! To znamená napríklad:
 po vyzvaní na to, aby mal zapnutú kameru, mať ju zapnutú
 po vyzvaní mať zapnutý mikrofón, mať ho zapnutý.
1.3.3. Žiak je na online vyučovaní pozorný, aktívny, tvorivý. Sedí disciplinovane, sústredene pracuje,
nevyrušuje a nerozptyľuje pozornosť spolužiakov nevhodným správaním. Ak bude narúšať priebeh výučby,
učiteľ ho môže z hodiny odpojiť. Udržuje poriadok na svojom mieste, ktoré môže opustiť len s dovolením
učiteľa.
1.3.4. Žiak môže online hodinu počas dištančného vyučovania opustiť iba so súhlasom vyučujúceho, alebo
kvôli technickým problémom, ktoré dodatočne ospravedlní rodič.

2. Správanie žiakov počas dištančného vzdelávania
Správanie žiakov sa hodnotí v súlade s Metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ,
Metodického pokynu č.1/2009-R z 23. decembra 2008 na hodnotenie žiakov základnej školy – CD
200823322/54265-3 a na základe Metodického usmernenia 7/2006 – R MŠ SR z 28. marca 2006 k prevencii
a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.
Žiak je povinný správať sa voči vyučujúcim, nepedagogickým zamestnancom a spolužiakom slušne,
zdvorilo a s úctou.
2.1. Pravidlá správania
2.1.1. Žiak sa pripája na online hodiny včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré
podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci, potrebné na hodinu si žiak pripraví vopred.
2.1.2. Žiak je povinný odovzdávať elektronicky zadané úlohy načas, podľa pokynov vyučujúceho.
2.1.3. Žiak je povinný denne kontrolovať elektronický systém školy - EDUpage, na ktorý mu vyučujúci
zadávajú prácu a komunikujú s nim. Po individuálnej dohode s príslušným vyučujúcim s ním môže žiak
komunikovať aj iným elektronickým kanálom (telefonicky, sms, mail, fb a podobne)
2.1.4. Pred začatím online hodiny žiak sedí na svojom mieste a očakáva na výzvu na pripojenie od učiteľa.
2.1.5. Žiak je na online vyučovaní pozorný, aktívny, tvorivý. Sedí disciplinovane, sústredene pracuje,
nevyrušuje a nerozptyľuje pozornosť spolužiakov nevhodným správaním. Ak bude narúšať priebeh výučby,
učiteľ ho môže z hodiny odpojiť. Svoje miesto môže opustiť len s dovolením učiteľa.
2.1.6. Ak si žiak nemohol vypracovať úlohy a pripraviť sa na vyučovanie, slušným spôsobom sa
ospravedlní na začiatku hodiny a učiteľ mu oznámi, dokedy má všetky úlohy splniť.
2.1.7. Žiak môže opustiť online hodinu alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho okrem zásahu
vyššej moci (technické problémy s pripojením)
2.1.8. Počas online vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón (používaním sa rozumie:
telefonovať, písať správy, používať mp3 prehrávač, natáčať video, fotiť, používať iné funkcie mobilného
telefónu) na nič iné, ako na výučbu. Na iný účel ho smie použiť iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom
vyučujúceho.
2.1.9. Ak sa online hodina preruší zo strany učiteľa, žiak je povinný počkať na obnovenie pripojenia. V
prípade úplného zlyhania pripojenia učiteľa, žiak čaká na jeho pokyny elektronickou poštou.
3.1. Systém udeľovania disciplinárnych opatrení
3.1.1. Opatrenia na posilnenie disciplíny počas dištančného vzdelávania
a) napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom za drobné, menej časté priestupky voči vnútornému
poriadku školy:





správanie narušujúce priebeh online hodiny dištančného vzdelávania (svojvoľné zrušenie online
pripojenia, vypnutie si mikrofónu, narúšanie priebehu hodiny zvukmi, hudbou, nereagovaním na
pokyny, …) nesúvisiace s technickými problémami žiaka,
opakovaný bezdôvodný neskorý príchod na online hodinu dištančného vzdelávania (5 a viac minút
od začiatku hodiny) bez ospravedlnenia od rodiča,
úmyselné podvádzanie počas dištančnej výučby ako je napríklad poskytnutie svojej vypracovanej
DÚ spolužiakovi za účelom oklamať vyučujúceho a i.

b) pokarhanie riaditeľom školy za viacnásobné opakované priestupky voči vnútornému poriadku školy:
 závažnejšie opakované správanie žiaka narušujúce priebeh online hodiny dištančného vzdelávania
(svojvoľné zrušenie online pripojenia, vypnutie si mikrofónu, narúšanie priebehu hodiny zvukmi,
hudbou, nereagovaním na pokyny, …) nesúvisiace s technickými problémami žiaka,
c) znížená známka zo správania 2 - priestupky zodpovedajúce tomuto stupňu posudzuje pedagogická rada:
 agresívne a vulgárne vystupovanie voči spolužiakom, úmysel poškodiť psychické zdravie
spolužiakov,
 úmyselné narúšanie online vyučovacej hodiny znemožňujúce v jej pokračovaní,
d) znížená známka zo správania 3 - priestupky zodpovedajúce tomuto stupňu posudzuje pedagogická rada:
 agresívne a vulgárne vystupovanie voči učiteľom, kyberšikana,
 úmyselné narúšanie vyučovacej hodiny spôsobom zverejňovania nevhodných elektronických
materiálov (fotky, obrázky, videá propagujúce drogy, alkohol, cigarety, pornografiu, zakázané hnutia
a skupiny, a i.)
e) znížená známka zo správania 4 - priestupky zodpovedajúce tomuto stupňu posudzuje pedagogická rada:
 závažné konflikty so zákonom.

Tento dodatok k školskému poriadku nadobúda platnosť 2. 3. 2021.

Mgr. Radoslav Čičmanec, v.r.
riaditeľ školy

