
  Obchodná akadémia 

  Ul. Kálmána Kittenbergera 2, 934 40  Levice 
 

Predmet a účel úpravy Plán dištančného vzdelávania je dokument vypracovaný vedením školy, 

ktorý upravuje výchovno-vzdelávací proces v období mimoriadnej situácie a pandémie. Riadi 

sa odporučeniami MŠVVaŠ SR, usmerneniami ÚVZ, RÚVZ, Organizáciou školy v 

mimoriadnej situácii. Upravuje spôsoby a zásady pri dištančnej forme vzdelávania. 

 

1. Plán dištančného vzdelávania 

V čase mimoriadnej situácie alebo pandémie sa riadime týmito pravidlami:  

 V prípade, že nie je možné pre celú školu alebo jednotlivé triedy zabezpečiť prezenčné 

vyučovanie, realizuje sa vyučovanie dištančnou formou. 

  O začiatku dištančného vzdelávania rozhodne riaditeľka školy a oznámi ho všetkým žiakom 

aj pedagogickým zamestnancom prostredníctvom webovej stránky, resp. cez EduPage. 

2. Formy dištančného vzdelávania 

- Podľa dĺžky trvania sa dištančné vzdelávanie realizuje v rôznych variantoch:  

 vyučovania sa nezúčastňuje iba niekoľko žiakov v triede: -informácie cez EduPage;  

 ak sa vyučovania krátkodobo (max 1 týždeň) nezúčastňuje 1 alebo 2 triedy, v daných triedach 

prebieha dištančné vzdelávanie formou krátkych zadaní cez EduPage, ktoré sa vyhodnotia po 

návrate do školy;  

 ak sa vyučovania nezúčastňuje viac tried po dobu viac ako 1 týždeň - realizuje sa dištančné 

vzdelávanie v plnom režime 

 

3. Komunikácia počas dištančného vzdelávania 

 

3.1 Dištančná forma vzdelávania prebieha formou elektronickej komunikácie žiakov s 

pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami: 

 povinne prostredníctvom školského portálu EduPage;  

 online vyučovanie prostredníctvom aplikácie ZOOM; MS teams. 

 

3.2 Dištančné vzdelávanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, ktorý bude zverejnený 

prostredníctvom EduPage alebo  webového sídla školy. 

 

 

 

 

 

 



3.3 Časová dotácia hodín: 

 

Časová dotácia predmetu Počet hodín v rozvrhu 

1 až 2 hodiny týždenne raz do týždňa 

3 až 4 hodiny týždenne dvakrát do týždňa 

 

3.4 Časový rozvrh hodín: 

 

1. hodina    8.00 –   8.40 

2. hodina    9.00 –   9.40 

3. hodina  10.00 – 10.40 

4. hodina  11.00 – 11.40 

5. hodina  12.00 – 12.40  

 

4. Zadávanie dištančných úloh 

 
4.1 Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom dištančné  úlohy  s určením presného 

termínu na preštudovanie/vypracovanie: 

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

 úlohy na precvičenie učiva,  

 zadania na overenie pochopenia učiva (testy, ...),  

 projekty na samostatnú prácu.  

4.2 Žiak musí odovzdať povinne všetky dištančné úlohy. Učiteľ určuje vopred, ktoré dištančné 

úlohy budú hodnotené známkou.  

4.3 Žiak odovzdáva vypracované dištančné úlohy v požadovanom formáte do zadania úlohy na 

EduPage.  

5. Ospravedlnenie na online vyučovaní 

5.1 Žiaci sú povinní zúčastňovať sa online vyučovania. 

5.2 Absenciu na online hodinách je povinný ospravedlniť zákonný zástupca triednemu 

učiteľovi vopred, v opačnom prípade bude hodina neospravedlnená. 

5.3 Neskoré príchody na online vyučovanie budú riešené v zmysle Školského poriadku.  

6. Povinnosti žiaka pri dištančnom vzdelávaní 

6.1 Žiak je povinný zdržiavať sa v rodinnom prostredí, nestretávať sa s inými ľuďmi, 

nenavštevovať spoločné priestranstvá, pri nevyhnutnom osobnom kontakte mať rúško a 

dodržiavať minimálne 2 metre odstup. 

6.2 Žiak má zakázané v čase online vyučovania zúčastňovať akýchkoľvek súkromných aktivít 

(brigáda, rodinné výlety......). 



6.3 Žiak sa pripája na online vyučovanie včas z prostredia vhodného na vyučovanie so všetkými 

pomôckami na vyučovaciu hodinu. Žiak musí mať zapnutú kameru. 

6.4 Žiak v systéme duálneho vzdelávania v čase mimoriadnej situácie vo firme je povinný 

zúčastňovať sa online vzdelávania alebo školského vyučovania. 
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