
Usmernenie GCD k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania 
 

Milí žiaci, vážení rodičia, 

na základe získaných skúseností po absolvovaní dvoch týždňov dištančného vzdelávania 

pristupujeme k nastaveniu určitých pravidiel. 

Naším cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať, maturantom, aby mohli 

zmaturovať, ale našou najvyššou prioritou je a ostáva zdravie všetkých účastníkov 

vzdelávacieho procesu. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu, a 

preto od 01. 04. 2020 zhrnieme pravidlá pre optimálny priebeh dištančného vzdelávania.  

1. Dištančná forma vzdelávania žiakov GCD prebieha v zmysle odporúčaní MŠVVaŠ SR 

(www.ucimenadialku.sk) formou elektronickej komunikácie s pedagogickými 

zamestnancami školy prostredníctvom: 

 edukačného portálu EduPage, 

 sociálnych sietí a aplikácií, 

 e-mailovej komunikácie. 

Učiteľ si už overil spôsoby a možnosti spolupráce so žiakmi a má dohodnutú 

formu komunikácie so žiakmi.  

2. Vzdelávacie aktivity/zadania vyučujúci realizujú prednostne v čase od 7.30 do 15.00 (po 

vzájomnej dohode aj v inom čase). Online aktivity vyučujúci realizujú v čase, keď je daný 

predmet v rozvrhu hodín, resp. po vzájomnej dohode. Spravidla vyučovanie prebieha 

doobeda, testovanie poobede. Vyučujúci tieto aktivity priebežne evidujú, rovnako 

evidujú spôsob komunikácie so žiakmi,  plnenie/neplnenie úloh jednotlivých žiakov 

a spôsob ich hodnotenia (slovne, známkou, „absolvoval“). 

3. Vyučujúci jednotlivých predmetov zadávajú žiakom vzdelávacie aktivity v primeranom 

obsahu, rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu ich realizácie:  

 učebné materiály (napr. učebné texty, videá, linky, prezentácie, …), 

 zadania na precvičenie, upevňovanie učiva (pracovné listy, doplňovačky, slohové 

práce, projektové práce…), 

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

 tvorivé úlohy, e-knihy, filmy, dokumenty a pod. 

Žiakom dá vyučujúci na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas. 

4. Žiaci majú povinnosť zúčastňovať sa dištančného vzdelávania a plniť stanovené 

vzdelávacie aktivity. Odovzdanie zadanej úlohy po určenom termíne sa bude 

pokladať za nesplnené, pokiaľ žiak neoznámi učiteľovi dôvod  nesplnenia zadanej 

úlohy v stanovenom termíne a nedohodne si iný termín. Všetko odporúčame 

komunikovať. 

5. Ak sa žiak zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť dištančného vzdelávania 

(zdravotné, rodinné, iné dôvody), alebo má technické problémy  (nedostatočné 

pripojenie na internet, pokazený PC a pod.), informuje o vzniknutej situácii triedneho 

učiteľa  a problém čo najskôr rieši.   

 

Ďakujeme a prajeme si navzájom veľa zdravia, tvorivej invencie, dostatok kreativity       

na obidvoch stranách a príjemnú pracovnú pohodu. Zvládnime túto kritickú situáciu 

spoločnými silami a zodpovedným prístupom v zdraví.  

 #OSTANEM DOMA 

 

Vo Vranove nad Topľou 01. 04. 2020   PhDr. Zuzana Dragulová, PhD.    

                   riaditeľka školy 

http://www.ucimenadialku.sk/

