
 

Vnútorné usmernenie k Školskému poriadku Gymnázia Andreja Kmeťa  
v Banskej Štiavnici  o dištančnom vzdelávaní 

 
 
Na základe skúseností získaných počas  dištančného vzdelávania v minulom školskom roku  
škola pristupuje k určeniu pravidiel dištančného vzdelávania. Naším cieľom je v prvom rade 
pomôcť žiakom, aby sa mohli aj v tomto období  naďalej  vzdelávať.  Zároveň  zohľadňujeme 
súčasnú náročnú situáciu. 
 
1. Vyučovanie v čase dištančného vzdelávania bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu 

hodín, ktorý je pre žiakov záväzný.  
 
2. Dištančná forma vzdelávania žiakov školy bude prebiehať prostredníctvom online hodín  a 

elektronickej komunikácie s vyučujúcimi nasledujúcimi formami:  
 prioritne prostredníctvom Microsoft Teams edukačného portálu EduPage, 
 prostredníctvom sociálnych sietí, 
 prostredníctvom e-mailovej komunikácie. 

3. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy  podľa platného rozvrhu 
hodín v primeranom rozsahu a  náročnosti s určením presného termínu na 
preštudovanie, vypracovanie.  
 

4. Úlohy  budú vyučujúci posielať  podľa platného rozvrhu hodín, v deň kedy je           
plánovaná hodina v rozvrhu,  v čase od 8:00 do 20:00 hod. 

 
POVINNOSTI ŽIAKOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV  POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA 
1. Žiak sa povinne zúčastňuje on-line vyučovania z domáceho prostredia, prípadne z     
     prostredia bez    rušivých vplyvov okolia. 
 
2. Žiak sa na online hodinu prihlasuje prostredníctvom EduPage - ikona videa, čím je  
    zabezpečená    evidencia  jeho účasti na vyučovacej hodine. 
 
3. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak informuje triedneho učiteľa o neúčasti na  
     online vyučovaní. 
 
4. Neospravedlnená neúčasť žiaka na online vyučovaní bude posudzovaná podľa platného  
     Školského   poriadku Gymnázia Andreja Kmeťa. 
 

     5. Žiak v stanovenom termíne odovzdáva vypracované zadania. Neodovzdanie pridelených 
            zadaní, nedodržanie termínov odovzdania  bude zohľadnené vo výslednom hodnotení    
            žiaka v danom predmete. 
 

 6. Ak žiak zo subjektívnych príčin nesplnil požiadavky dištančného vzdelávania môže mu  
     vyučujúci    navrhnúť komisionálne preskúšanie z daného predmetu. Jednotlivé prípady sa    



     budú posudzovať   individuálne. 
 

   7. Online vyučovanie sú žiaci povinní absolvovať  s použitím web kamier a mikrofónov podľa  
        pokynov vyučujúceho. 
 

8. Je zakázané vyhotovovať audio alebo video záznam z online hodiny bez súhlasu     
    vyučujúceho, ktorý    hodinu vedie. Nahrávky, ktoré boli vyhotovené so súhlasom    
     vyučujúceho je  zakázané zdieľať mimo  danej skupiny. Porušenie tohto zákazu bude   
     považované za hrubé porušenie Školského poriadku Gymnázia Andreja Kmeťa. 
 
9.  Online vyučovanie bude rešpektovať čas prázdnin a voľných dní počas dištančného    
      vzdelávania. 
 
10. V čase online vyučovania je povinnosťou žiakov správať sa v zmysle Školského poriadku  
      Gymnázia Andreja Kmeťa. 
 
11. Hodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania je plnohodnotnou súčasťou výslednej  
       klasifikácie    v príslušnom klasifikačnom období. 
 
 
      Banská Štiavnica 1. september 2022                                       PhDr. Renata Mikulášová 
                                                                                                                     riaditeľka školy      


