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OZNAM pre rodičov a žiakov 2. stupňa ZŠ
Prvé dva dni „dištančné vyučovanie“ bude prebiehať prostredníctvom komunikácie iba cez
školský systém Edupage – podľa platného rozvrhu, ktorý bol nahratý na web stránku školy a
ktorý žiaci obdržali od triednych učiteľov (www.zsdemlm.edu.sk).
V tomto období, sú žiaci povinní, každý deň pozorne sledovať odkazy učiteľov na Edupage,
budú si robiť poznámky, dopisovať pracovné listy a zároveň si pripravia podľa možností
mobil, notebook, počítač, tablet a pod., kde si podľa inštrukcií, učiteľov a pomoci Vás rodičov
nainštalujú dohodnuté aplikácie na online vzdelávanie. Tieto prvé dva dni – pondelok, utorok
– sa žiaci sústredia na opakovanie doteraz prebratého učiva a samovzdelávanie.
V prípade, že žiak nemá prístup k internetu, je povinný pravidelne sa učiť a pripravovať podľa
zaslaných učebných materiálov, ktoré mu pošle vyučujúci daného predmetu a doručí
pedagogický/odborný zamestnanec (nalepí ich na viditeľné miesto – schránku, plot). Táto
forma doručenia sa bude riešiť 1x týždenne, každú STREDU. Títo žiaci sa pripravujú formou
samoštúdia podľa zaslaných materiálov a ďalších zdrojov. V prípade, že vyučujúci vyžaduje
vrátanie materiálov na kontrolu, budú takéto materiály zreteľne označené.
V prípade, že niektorí žiaci dodatočne zistia, že im nefunguje internet alebo iná technika sú
povinní kontaktovať triedneho učiteľa, aby sa zabezpečila iná forma doručenia učebných
materiálov a spolupráce. Ak sa problémy s internetom nebudú dať opraviť, dištančné
vzdelávanie týchto žiakov bude pokračovať podľa pokynov platných pre žiakov, ktorí nemajú
prístup na internet.
Od Stredy 28.10.2020 začne ONLINE vzdelávanie žiakov, podľa platných špeciálne
upravených krízových rozvrhov, ktoré zverejníme v utorok.

Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas
prerušenia vyučovania, platné od 28.10.2020
Myslíme si, že podstatou efektívnej náhrady prezenčného vyučovania je vzájomná
komunikácia. Buďte v kontakte so svojím triednym učiteľom a jednotlivými vyučujúcimi.
Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
1. Dištančná forma vzdelávania prebieha prostredníctvom elektronickej
komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:
• prostredníctvom edukačného portálu EduPage,
• prostredníctvom sociálnych sietí,
• prostredníctvom e-mailovej komunikácie,
• využívaním aplikácií napr. MS Teams, Skype, Zoom, Jitsi Meet a pod.
(podľa zváženia jednotlivých vyučujúcich).
2. Riaďte sa rozvrhom hodín a úlohy zadané učiteľom spracúvajte podľa harmonogramu,
ktorý určí učiteľ.
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3. Pripravujte sa formou samoštúdia podľa zaslaných materiálov a ďalších zdrojov.
4. Rodičia alebo vy oznámte svojmu triednemu učiteľovi dôvody, ktoré vám bránia
zúčastňovať sa dištančného vzdelávania, napr. ste chorý, rodinné dôvody, technické problémy
s pripojením, atď.
5. V prípade, že od začiatku prerušenia vyučovania (26.10.2020) nereagujete na
zadané úlohy a neplníte si školské povinnosti, môže nastať problém s vašim polročným
hodnotením v danom predmete.
Je vhodné v televíznom vysielaní si vyhľadávať prírodovedné filmy, televízne pásma pre
školy i iné vzdelávacie dokumenty (v prípade, ak bude RTVS takéto vyučovanie opätovne
ponúkať).
V čase jesenných prázdnin – sa žiaci nebudú dištančne vzdelávať.
Všetkým prajem pevné zdravie.
S pozdravom Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová, RŠ

