DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE pre žiakov 2. stupňa
 Je naplánované od 26. októbra – 27. novembra 2020.
 Ak bude situácia priaznivá, v pondelok (30. novembra 2020) by sa žiaci mali
vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej výučbe.
 Online vzdelávanie bude prebiehať prioritne prostredníctvom programu
ZOOM.
 Všetci pedagógovia boli 8.10.2020 vyškolení a poučení ohľadom používania
uvedeného programu.
 Online vyučovacia hodina bude v trvaní 35 minút.
 Uprednostňované bude vyučovanie z predmetov :





►slovenský jazyk a literatúra
►matematika
►cudzie jazyky (anglický, nemecký, ruský)
►fyzika
►chémia
►informatika
Vyučovacie predmety : geografia, biológia, dejepis, občianska náuka, environmentálna
výchovy sa budú vyučovať v závislosti od náročnosti témy vyučovania v danom ročníku.
Časový interval je v upravenom rozvrhu hodín na toto obdobie rozvrhnutý pre možnosť
online vyučovania, ale aj pre vymedzenie priestoru na prípravu, riešenie a odovzdávanie
úloh zadaných predmetovými vyučujúcimi.
Vyučovacie predmety : hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova,
technika sa nebudú realizovať online, predmetoví vyučujúci si pripravia pre žiakov
týždenné až dvojtýždenné úlohy v závislosti od konkrétnej témy vyučovania .

 Počas dištančného vzdelávania bude pedagógmi i žiakmi využívaná virtuálna trieda



Google Classroom, do ktorej budú žiaci ukladať vypracované úlohy, projekty, cvičenia či
pracovné listy zadané vyučujúcimi.
Žiak môže požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu.
Učiteľ dodržiava požiadavku primeranosti.
Zadávanie učiva a úloh:





Každý učiteľ pošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej
vyučovacej hodine.
Ak chce učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas,
ktorý je potrebný na jeho vypracovanie.
Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.

 PRÁZDNINY v inom termíne :
Minister školstva SR potvrdil presun jesenných prázdnin, a to :
- z 29. a 30. októbra na 30. októbra a 2. novembra,
- pribudli 2 dni prázdnin v piatok 6. novembra a v pondelok
9. novembra, keďže pôjde o dni plošného testovania.
V Bratislave, 23. októbra 2020

Vypracovala : Mgr. Iveta J. Hajduová, riaditeľka

