Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok
Dodatok k školskému poriadku č. 1/2020.
Dištančná forma vyučovania
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje
školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona.

Počas trvania tohto rozhodnutia bude vzdelávanie na našej škole prebiehať dištančnou
formou. Je to forma denného vzdelávania, ktorá prebieha prostredníctvom elektronickej
komunikácie žiaka s vyučujúcimi nasledujúcimi formami:
o online vyučovacie hodiny,
o prostredníctvom portálu EduPage
o prostredníctvom sociálnych sietí,
o prostredníctvom telefonickej komunikácie.
V danej triede sa učiteľ so žiakmi dohodne na forme a overí možnosti spolupráce.
Online hodiny sa organizujú približne v čase, ktorý zodpovedá rozvrhu hodín v škole. Učitelia
jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy v čase od 7:20 do 14:25 hod.
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.).
Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej
vyučovacej hodine. Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.
Učiteľ dodržuje požiadavku primeranosti.
Pre žiaka z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:
1. Pravidelne sleduje EduPage, kam mu jednotliví učitelia posielajú pokyny k dištančnému
vzdelávaniu.
2. Online vyučovacie hodiny budú prebiehať v časovom intervale, ktorý zodpovedá
rozvrhu hodín v škole. Zmenu môže vykonať len učiteľ príslušného predmetu po
vzájomnej dohode.
3. Online vyučovacie hodiny sú pre žiaka povinné. Svoju neprítomnosť musí žiak alebo
jeho zákonný zástupca ospravedlniť danému vyučujúcemu.
4. Na online hodinách pozorne počúva výklad vyučujúceho a aktívne pracuje.
5. Ak sa žiak nezúčastní online hodiny a vopred ste svoju neúčasť neohlásil, zaznamená
učiteľ žiakovu absenciu do elektronickej triednej knihy.
6. Ak žiak nemôže doručiť zadanú úlohu do stanoveného termínu, dohodne si ešte pred
uplynutím času nový termín. Ak tak neurobí a úlohu nedoručí (alebo doručíte po termíne
bez predchádzajúcej dohody), bude sa to považovať za absenciu na hodine a učiteľ ju
zaznamená do elektronickej triednej knihy.

7. Pri absencii na vyučovaní podľa bodu 5. a 6. je žiak alebo jeho zákonný zástupca
povinný doručiť triednemu učiteľovi ospravedlnenku ako pri prezenčnom vyučovaní.

Pre zákonného zástupcu žiaka z toho vyplývajú nasledujúce povinnosti:
1. Pravidelne sleduje EduPage, resp. stránku školy a riadi sa aktuálnymi pokynmi školy.
2. Dohliada a zodpovedá, aby sa žiak prihlasoval na online hodiny v stanovenom čase
a svedomito vypracovával úlohy, ktoré má od učiteľov nariadené.
3. Ak bude žiak na online hodine neprítomný a vopred sa vyučujúcemu neospravedlnil,
jeho absenciu je rodič povinný nahlásiť a zdôvodniť.
Schválené na pedagogickej rade Spojenej školy dňa 15.10.2020.
Účinnosť dodatku je od 19.10.2020.

V Ružomberku 16.10.2020

Mgr. Július Bruncko
riaditeľ školy

