
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie 

 

Usmernenie pre žiakov a pedagogických pracovníkov k dištančnej 
forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania 

 

1. Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej 
komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami: 

 prioritne prostredníctvom edukačného portálu EduPage, 

 prostredníctvom sociálnych sietí, 

 prostredníctvom e-mailovej komunikácie. 

2. Učiteľ najskôr dohodne a overí možnosti spolupráce so žiakmi (napr. cez EduPage), až potom 
ich začne realizovať. (Formu a spôsob uvedie v Správe, príloha č. 1) 

3. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy (približne podľa platného rozvrhu 
hodín) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na 
preštudovanie/vypracovanie: 

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

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

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

 projekty na samostatnú prácu. 

4. Učiteľ dodržuje požiadavku primeranosti. 

Časová dotácia predmetu 
Množstvo zadaného 

učiva na 
samoštúdium 

Termín zadania 

1 až 2 hodiny týždenne len raz do týždňa 
učivo a úlohy zadáva učiteľ v prvý 

deň v týždni, kedy je v rozvrhu daný 
predmet 

3 až 4 hodiny týždenne dvakrát do týždňa 

5 a viac hodín týždenne ľ trikrát do týždňa 

 

5. Príklad: 

 V 3.D je TECH v pondelok a v stredu. Úlohu zadá učiteľ v pondelok a žiaci ju vypracovanú 
odovzdajú najneskôr do budúceho pondelka. Učiteľ zadáva učivo v rozsahu 1 vyučovacej 
hodiny. 

 

https://srobarka.edupage.org/
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 ANJ je v 1X  každý deň v týždni. Úlohu zadá učiteľ v pondelok, v stredu a v piatok (nie viac). 
Učiteľ zadá učivo v rozsahu max. 3 hodín ANJ. 

6. Úlohy posiela učiteľ v čase od 7:00 do 11:00 hod.  

7. Zadávanie učiva a úloh: 

 Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej 
vyučovacej hodine. 

 Ak chce učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas, ktorý je 
potrebný na jeho vypracovanie. 

 Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas. 

8. Získavanie podkladov na hodnotenie: 

 Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, projekty, vyplnené pracovné 
listy, tematické práce, samostatné praktické práce a plnenie dištančných úloh, 
spracovaných žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky 
každého žiaka. 

 V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné 
práce, vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.  

 

         Ing. Jana Mrázová 
        riaditeľka SOŠ technická, Tlmače 
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Príloha č. 1 

Správa o realizácii náhradných foriem výučby v čase mimoriadneho 

prerušenia vyučovania (Dištančné vzdelávanie) 

 

Meno vyučujúceho:  

 

1.  Spôsob komunikácie, zasielané materiály a spôsob hodnotenia 

trieda predmet forma materiály spôsob hodnotenia 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. Problémové triedy a problémoví žiaci: 

3.  Predmety, ktoré vyučujúci navrhuje „neklasifikovať“ nakoľko online forma výučby 

neumožňuje naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou: 


