Organizácia výchovno - vzdelávacieho procesu – dištančné vzdelávanie
aktualizácia od 11.01.2021
5 – 9. ročník
•

U žiakov tried 5. - 9. ročníka s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom škola
zabezpečí dištančnú formu vzdelávania
-

upravením rozvrhu s nastavením online vyučovania prostredníctvom aplikácie
Teams plánované online hodiny sú označené červenou hviezdičkou, rozvrh
dištančného vzdelávania je zverejnený na stránke školy TU

-

výučba NBV, ETV, TSV, VYV, HUV, THD prebieha podľa pokynov vyučujúcich,

-

využívaním portálov ALF a bezkriedy.sk,

-

zadávaním úloh prostredníctvom aplikácie Teams

•

všetci žiaci sú k dispozícií v čase od 7:40 po poslednú vyučovaciu hodinu,

•

na on-line hodinách sa kontroluje účasť (ak sa žiak vopred neospravedlní, alebo
neodôvodní svoju neúčasť vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi, bude mať
neospravedlnenú hodinu),

•

žiaci dodržiavajú pokyny vyučujúceho a termíny odovzdania zadaní,

1. – 4 ročník
•

U žiakov tried 1. - 4. ročníka s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom škola
zabezpečí dištančnú formu vzdelávania
-

upravením rozvrhu s nastavením online vyučovania prostredníctvom aplikácie
Teams plánované online hodiny sú označené červenou hviezdičkou, rozvrh
dištančného vzdelávania je zverejnený na stránke školy TU

-

výučba výchovných predmetov prebieha blokovo podľa pokynov vyučujúcich,

-

využívaním portálov ALF a bezkriedy.sk,

-

zadávaním úloh prostredníctvom aplikácie Teams

•

všetci žiaci sú k dispozícií v čase od 7:40 po poslednú vyučovaciu hodinu,

•

žiaci pri dištančnom vzdelávaní postupujú podľa pokynov triedneho učiteľa a
vyučujúcich,

Všeobecné pokyny
•

v prípade, že žiakovi technické možnosti neumožňujú zúčastňovať sa online
vyučovania, resp. využívať vzdelávacie portály ALF a bezkriedy.sk, žiak o tomto
informuje triedneho učiteľa, ktorý následne dohodne s vyučujúcim organizáciu a formu
dištančného vzdelávania,

•

bezdôvodné ignorovanie dištančného vzdelávania bude mať za následok
komisionálne preskúšanie žiaka,

•

počas dištančného vzdelávania a online vyučovania je zakázané zneužívať linky
(internetové odkazy) žiakov, ktoré sa využívajú pri online vzdelávaní a poskytovať
prístupy cudzím osobám. Je taktiež zakázané vytvárať zvukové, obrazové
a audiovizuálne záznamy v priebehu vyučovacích hodín a zverejňovať ich. Žiaci si
môžu robiť poznámky počas online hodiny, alebo sa priamo pýtať učiteľa. Porušenie
týchto pravidiel bude považované za hrubé porušenie školského poriadku,

Vo Varíne, dňa 08.01.2021

PaedDr. Katarína Šutáková

