
Milí žiaci, prehupli sme do druhého polroka a keďže sa ešte nemôžeme vrátiť do školy, pokračujeme 

v dištančnom vzdelávaní.  

Pozorne až do konca si prečítajte nasledovné upravené pravidlá pre naše vzájomné učenie.  

Aktualizované pravidlá pre dištančne vzdelávanie na 2.polrok 

1. rozvrh hodín je záväzný 
2. zoom hodiny  učiteľ zverejní deň vopred, aby sa žiaci vedeli v rodine dohodnúť 
3. účasť na zoom hodinách je povinná – pripájať sa len cez EduPage – od 1.2. 2021 sa bude zapisovať 

neúčasť do triednej knihy, bez ospravedlnenia u triedneho učiteľa bude neúčasť na zoom hodine 
neospravedlnená a počíta sa do dochádzky v 2. polroku 

4. ospravedlnenie len u TRIEDNEHO UČITEĽA – podľa platného školského poriadku - do 2 dní od 
absencie, LV, PN (na 5 dní môže ospravedlniť rodič, viac ako 5 dní len lekár), rodinné dôvody 
prostredníctvom rodičov vopred; dôvod absencie sa oznamuje TU, len triedny učiteľ ospravedlňuje 
hodiny (resp. cez OVY majster/majsterka). Triedny učiteľ informuje vyučujúcich o žiakovej 
neprítomnosti na vyučovaní. 

5. v prípade, že žiak nemôže plniť svoje úlohy kvôli technických problémom – výpadok internetu, 
odstávka elektriky, pokazený mobil ...,  prosíme rodičov telefonicky kontaktovať a informovať 
triedneho učiteľa. Triedny učiteľ informuje vyučujúcich o žiakovej neprítomnosti. 

6. domáce úlohy odovzdávať podľa stanoveného termínu 
7. nesplnenie zadania a domácej úlohy  bez ospravedlnenia je možné hodnotiť známkou nedostatočný 
8. je možné skúšať žiakov individuálne cez zoom alebo prezenčne v budove školy  (podľa pandemickej 

situácie) 
9. odborný výcvik prebieha podľa pokynov majstrov odborného výcviku 
10. rešpektujeme sobotu a nedeľu 
11. navzájom sa podporujeme a snažíme sa o to, aby všetko išlo dobre  

 

Na zoom hodinách dodržiavať pravidlá: 

1. na hodinu sa pripoj načas  

2. po pripojení zapni kameru a vypni mikrofón 

3. ak chceš hovoriť prihlás sa a zapni mikrofón (ak nie si vyvolaný,  vypni mikrofón) 

4. nájdi si tiché miesto a primerane sa obleč (ideálne sediaci za stolom, v posteli s perinou v pyžame -  

nie je vhodné!) 

5. neruš ostatných 

 

Na zoom hodiny sa budete pripájať len cez EduPage. (ID a heslo sa môže použiť len pri konzultáciách - NIE 

na hodinách). 

Keď učiteľ spustí online hodinu priamo z EduPage, v aplikácii sa objaví zelený pásik "Práve prebieha online 
hodina". 
Kliknutím naň sa zobrazí tlačidlo Pripojiť, ktorým sa pripojíte k online hodine. 



 

 

Na webe sa tiež na hlavnej obrazovke objaví zelený pásik, ak učiteľ spustil online hodinu. Kliknutím naň sa 
žiak k hodine pripojí. 

 

  



Šedý pásik je len informácia o najbližšej on-line hodine, ktorá bude spustená z EduPage. 

 

 

Ak v rozvrhu vidíte pri hodine zelenú ikonu videa, znamená to online hodinu, na ktorú sa môžete pripojiť 
priamo z EduPage. 

 

 

https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1142&from=u27 

a ak Vás obťažujú notifikácie – môžete si ich vypnúť 

http://pomoc.edupage.sk/?p=u1/u54/u165/e3123&lang_id=2 

https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1142&from=u27
http://pomoc.edupage.sk/?p=u1/u54/u165/e3123&lang_id=2

