
Zabezpečenie vyučovania dištančnou formou počas mimoriadneho 

prerušenia školského vyučovania 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodnutím číslo 2020/17294:1-A1810 zo dňa 

11.10.2020 mimoriadne prerušil školské vyučovanie v stredných školách s účinnosťou od 12. 

októbra 2020 do odvolania a nariadil riaditeľom škôl, aby zabezpečili dištančné vzdelávanie 

pre žiakov školy. 

Dištančné vzdelávanie na SOŠ OaS Piešťany bude prebiehať nasledovne: 

1. Pedagogickí zamestnanci školy pracujú  v pridelených učebniach v budove školy 

s využitím materiálno-technického vybavenia školy tak, aby došlo k čo najmenšej 

koncentrácii pedagógov a odborných zamestnancov na jednom mieste. 

2. Žiaci pracujú doma a sú povinní pracovať v čase rozvrhu svojej triedy, podľa 

upraveného rozvrhu hodín,  t.j. spravidla od  8.00 hod. do max. 14.00 hod. okrem 

žiakov externého štúdia. 

3. Žiakom externého štúdia a žiakom s individuálnym učebným plánom  zasielajú 

učitelia materiály podľa rozvrhu učiteľa a danej triedy, ktorý je upravený od 

13.10.2020. Žiaci externého štúdia a žiaci s IUP pracujú doma podľa svojich možností 

a zasielajú materiály vždy do nasledujúcej hodiny. 

4. Upravený rozvrhu hodín teoretického vyučovania bol zverejnený 13.10.2020 na 

EduPage stránke školy. 

5. Odborný výcvik sa realizuje dištančnou (online) formou. Na realizáciu OVY 

dištančnou formou sa bude využívať projektová výučba, online príprava modelových 

situácii 

 a projektových štúdií, simulácie činností, riešenie prípadových štúdií, tvorba 

potrebnej dokumentácie – kalkulačné listy, normovacie hárky, výkazy spotreby 

materiálu, tvorba krátkych videí, tvorba fotodokumentácie a pod. 

6. Hodiny odborného výcviku sú  upravené nasledovne: 

1. ročníky: od 8.00 hod do 12.00 hod   (zadávanie úloh, online vzdelávanie) 

               od 12.00 hod do 12.30 hod obedná prestávka 

               od 12.30 hod do 13.30 hod (odovzdávanie úloh, spätná väzba) 

2. až 4. ročníky: : od 8.00 hod do 12.00 hod   (zadávanie úloh, online vzdelávanie) 

               od 12.00 hod do 12.30 hod obedná prestávka 

               od 12.30 hod do 14.00 hod (odovzdávanie úloh, spätná väzba) 

7. Na dištančné vyučovanie bude škola využívať  2 platformy: 

a) EduPage – zasielanie materiálov od učiteľov a MOV vo forme prezentácii, 

pracovných listov, textových materiálov, zvukových a obrazových materiálov, 

zadávanie úloh a projektov a zasielanie vypracovaných zadaní od žiakov späť 

učiteľom a MOV. Prostredníctvom EduPage bude prebiehať aj testovanie žiakov. 

b) Online vzdelávanie vybraných predmetov a hodín  prostredníctvom aplikácie 

Microsoft Teams. Bližšie podrobnosti o využívaní aplikácie budú zverejnené 

prostredníctvom EduPage. 

8. Na zabezpečenie dištančnej  výučby je potrebné, aby žiak mal k dispozícii PC, 

notebook, tablet alebo smartfón s nainštalovanou aplikáciou EduPage. 

9. Triedni učitelia zabezpečia a skontrolujú, či všetci žiaci triedy komunikujú cez systém 

EduPage. Taktiež komunikujú v prípade potreby so zákonnými zástupcami žiakov. 



10. Ak sa žiak v niektorý deň nemôže zúčastniť vzdelávania, ospravedlňuje sa podľa 

pravidiel, ktoré sú nastavené v školskom poriadku tak, ako to bolo nastavené v prípade 

prezenčnej výučby. 

11. Dištančne sa vyučujú všetky predmety, ktoré má daná trieda v ŠkVP a v rozvrhu. 

Všetky predmety okrem etickej a náboženskej výchovy sa klasifikujú. Na 

absolvovanie predmetu etická a náboženská výchova musí žiak splniť požiadavky 

vyučujúceho pre hodnotenie daného  predmetu.  

12. Učiteľ komunikuje so žiakmi cez EduPage, resp. cez Microsoft Teams v čase rozvrhu 

svojho predmetu v danej triede. Termín odovzdania úloh stanovuje učiteľ na deň, kedy 

má daná trieda s ním predmetnú hodinu. Učiteľ si môže po dohode so žiakmi 

dohodnúť aj iný termín odovzdávania úloh. 

13. Suplovanie chýbajúcich učiteľov sa rieši iba pri dlhodobých práceneschopnostiach. 

14. Pedagogickí zamestnanci školy sú zodpovední za kvalitu výchovno-vzdelávacej 

činnosti a dodržiavajú plnenie vzdelávacích štandardov. 

15. Hodnotenie žiakov prebieha podľa zásad hodnotenia jednotlivých predmetov, ktoré sú 

súčasťou ŠkVP daného predmetu, pričom žiak preukazuje vedomosti a zručnosti 

vyplývajúce zo vzdelávacích štandardov. Je potrebné hodnotiť žiakov tak, aby mohli 

byť žiaci riadne klasifikovaní na konci klasifikačného obdobia. 

16. Ak vyučujúci jednotlivého predmetu zistí, že daný žiak nekomunikuje a nezúčastňuje 

sa na dištančnom vzdelávaní, nahlási žiaka triednemu učiteľovi, ktorý zistí dôvod 

neúčasti na vzdelávaní a pokúsi sa zjednať v danej veci nápravu. 

17. Zástupca riaditeľa a HMOV kontrolujú, či všetci pedagogickí zamestnanci 

komunikujú so žiakmi cez systém EduPage, resp. cez aplikáciu Mikrosoft Teams 

podľa svojho úväzku. 

Táto organizácia dištančného vzdelávania platí počas doby prerušenia školského 

vyučovania. V prípade potreby, resp. na základe  nových informácií môže byť 

aktualizovaná. 

V Piešťanoch 13.10.2020 

 

Vypracovali: 

Ing. Anna Zálešáková, riaditeľka školy 

PhDr.Ing. Tomáš Kubica, zástupca riaditeľky školy 

Mgr. Jana Hašková, hlavná majsterka odbornej výchovy 


