
Pokyny na organizáciu vyučovania 

Riaditeľka školy vydáva nasledovné pokyny na organizáciu vyučovacieho procesu v čase 
mimoriadnej situácie po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 na základe rozhodnutia 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 11. 10. 2020. 

1. Mimoriadne prerušené bolo vyučovanie na OA Banská Bystrica v 1. – 4. ročníku. 
2. Do doby odvolania platnosti opatrení prechádzame od 13. 10. 2020 na dištančné 

vzdelávanie. 
3. Žiaci sa budú vzdelávať dištančne podobným spôsobom, aký sme mali nastavený v období 

prvej vlny pandémie. 
4. V čase vyučovania podľa platného rozvrhu hodín budú učitelia i žiaci v kontakte 

prostredníctvom aplikácií – Edupage, Zoom, MS Teams a iné. Presne podľa rozvrhu hodín 
budú konkrétni učitelia komunikovať interaktívne a neinteraktívne s konkrétnymi 
triedami. 

5. Uvedené aplikácie  umožňujú zadávať a prijímať úlohy, vzájomne konzultovať, zadávať 
a vyhodnocovať testy, sprostredkovávať informácie aj z iných zdrojov, čo zodpovedá 
požiadavkám na výučbu. Žiaci dostanú potrebné informácie a podnety, učitelia majú plnú 
kontrolu nad ich osvojením. 

6. Povinnosťou žiakov aj učiteľov je byť v čase hodín určených rozvrhom hodín v spojení. Je 
potrebné sledovať zmeny rozvrhu hodín v suplovaní, niektoré hodiny môžu z rôznych 
dôvodov odpadnúť. 

7. Žiaci sú povinní prihlásiť sa na vopred ohlásené online hodiny, zasielať zadané úlohy, 
domáce úlohy v čase vyučovacích hodín podľa rozvrhu pokiaľ sa s vyučujúcim nedohodnú 
inak. Neúčasť na online hodinách bude zaznamenávaná do dochádzky žiaka vyučujúcim. 
Ospravedlnenie neúčasti na online hodine rieši žiak s triednym učiteľom. 

8. Učiteľ je povinný zasielať žiakom informácie k predmetu, domáce úlohy a iné materiály 
v čase svojich vyučovacích hodín alebo v čase od 8.00 – 14.00 h v pondelok až piatok, 
pokiaľ sa so žiakom nedohodne inak. 

9. Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa bude počas dištančného vzdelávania realizovať v súlade 
so Školským poriadkom na šk. r. 2020/2021. 

10. Vyučovanie bude prebiehať z učební školy, príp. iným spôsobom. 
11. V prípade, že si žiak z objektívnych príčin nemôže plniť vyučovacie povinnosti, oznámi to 

svojmu triednemu učiteľovi, ten zabezpečí inú formu práce pre žiaka. 
12. Výučba sa bude priebežne vyhodnocovať, koordinovať v rámci tried i predmetov. 
13. Žiaci a učitelia v čase dištančného vzdelávania pravidelne sledujú správy a oznamy 

v Edupage. 
14. Na zabezpečenie plynulého dištančného vzdelávania potrebujeme seriózny prístup na 

oboch stranách, dobrú prípravu učiteľov a každodennú prácu žiakov. 
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