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Opatrenie riaditeľky školy upravuje základné postupy pedagogických
zamestnancov SZŠ ESPRIT v čase nariadeného dištančného vzdelávania po celý čas
až do jeho odvolania s výnimkou prázdnin. Primerane sa vzťahuje na celý výchovnovzdelávací proces v základnej škole a v Klube voľného času.
Základné pravidlá:
1.
V prípade, že nie je možné pre jednotlivé triedy alebo pre celú školu
zabezpečiť prezenčné vyučovanie, realizuje sa vyučovanie dištančnou formou.
2.
O začiatku dištančného vzdelávania rozhodne riaditeľka školy a oznámi ho
zriaďovateľovi, všetkým žiakom, pedagogickým zamestnancom a ostatným
zamestnancom školy prostredníctvom EduPage, e-mailom, telefonicky, resp. na
webovej stránke školy alebo FB stránke školy.
3.
Podľa dĺžky trvania sa dištančné vzdelávanie realizuje v dvoch variantoch:
•
ak sa vyučovania nezúčastňuje iba niekoľko žiakov v triede – postupuje sa
rovnako, ako keď je žiak krátkodobo chorý,
•
ak sa vyučovania nezúčastňuje viac tried alebo celá škola po dobu 1 týždeň a
viac, realizuje sa dištančné vzdelávanie v plnom režime.
4.
Vzdelávanie sa v rámci dištančnej formy realizuje prostredníctvom aplikácie
ZOOM, Skype, Microsoft Teams alebo iné podľa výberu učiteľa, do ktorej sa každý
učiteľ a žiak prihlasuje prostredníctvom svojho používateľského konta. Učiteľ môže
využívať aj iné vhodné spôsoby dištančného vzdelávania, a to napr. zadávanie úloh,
zverejňovanie prezentácií alebo iných študijných materiálov, prípadne predpisovanie
povinnej alebo odporúčanej literatúry na individuálne štúdium. Tieto doplnkové
formy dištančného vzdelávania však nenahrádzajú samotné priame vzdelávanie, môžu
ich iba dopĺňať.
5.
Učitelia vzdelávajú žiakov podľa vopred schváleného rozvrhu hodín v
pracovných dňoch (mimo prázdnin) v nasledovnom čase a rozsahu:
od 8,00 do 13,30 hod. – vyučovanie,
od 13,00 do 16,00 hod. – KVČ,
Prvý stupeň SZŠ – hlavné predmety minimálne 3 vyučovacie hodiny denne,
Druhý stupeň SZŠ – hlavné predmety minimálne 4 vyučovacie hodiny denne,
KVČ – minimálne 60 minút denne.

6.
Učiteľ dodržiava pri vzdelávaní požiadavku primeranosti. Učiteľ prihliada na
žiakov so ŠVVP.
7.
Hodnotenie
Jednotlivé predmety môžu mať upravenú formu a obsah tak, aby nedošlo k narušeniu
plnenia učebných osnov a plánov. Rozsah môže byť zúžený na prijateľnú formu
domáceho vzdelávania. Okrem edukačnej činnosti bude obsahom vzdelávania aj
zisťovanie úrovne poznatkov žiakov formou úloh, testov, slohových prác,
čitateľských denníkov, projektov alebo on-line skúšania. Hodnotiť sa bude príprava,
aktivita, komunikácia a získané poznatky a zručnosti žiakov.
8.
Predmety telesná a športová výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova,
etická výchova, pracovné vyučovanie a technika môzu byť zaradené do vzdelávania.
Počas dištančného vzdelávania sa tieto predmety nehodnotia.
9.
Každý žiak je povinný absolvovať výučbu v termíne stanovenom rozvrhom
hodín v plnom rozsahu. Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich
pokyny. Sú povinní študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať
učiteľom výsledky riešení a podobne.
10.
Učiteľ je povinný na začiatku každej hodiny vykonať prezenciu žiakov. Žiak
má povinnosť absolvovať všetky hodiny dištančného vzdelávania tak, ako keby
absolvoval prezenčnú formu. Zákonný zástupca žiaka je povinný jeho prípadnú
absenciu na dištančnom vyučovaní ospravedlniť spôsobom, ktorý určí triedny učiteľ.
11.
Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo
svojej triede, komunikovať a spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi a so zákonnými
zástupcami.
12.
V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú zákonní
zástupcovia povinní kontaktovať triedneho učiteľa, resp. konkrétneho vyučujúceho.
13.
Zákonní zástupcovia a učitelia sú povinní každý deň kontrolovať svoju emailovú schránku a sledovať aktualizácie v EduPage aplikácii.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť a platnosť dňa 19. októbra 2020.

Mgr. Adriana Ciráková, v.r.
riaditeľka školy

