
Usmernenie 

k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania pre praktické vyučovanie 

(pokyny) 

 

 

 

I. Všeobecné informácie 

 

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

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

 

2. Dištančná forma vzdelávania žiakov prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie, 

a to prednostne cez aplikácie: 

2.1. EduPage – po dohode s konkrétnym MOV 

2.2. MS Teams – po dohode s konkrétnym MOV 

alebo prostredníctvom:  

2.3. WatsApp - po dohode s konkrétnym MOV 

2.4 Iné komunikačné nástroje  – po dohode s konkrétnym MOV 

2.5. e - mail - po dohode s konkrétnym MOV 

2.6. Messennger-  po dohode s konkrétnym MOV 

 

3. Komunikácia rodičov s pedagogickými zamestnancami školy úseku praktického vyučovania 

sa uskutočňuje prostredníctvom: 

3.1. EduPage 

3.2  e – mail 

3.3. telefonický kontakt ( vo výničných prípadoch ) v súvislosti pandemickou situáciou. 

 

 

II. Priebeh a podmienky dištančného vzdelávania 

 

1. Dištančná výučba prebieha podľa upraveného rozvrhu a platia nasledovné pravidlá: 

 

1.1. Vyučovanie začína  2. vyučovacou hodinou , končí 6. vyučovacou hodinou podľa platného 

školského zvonenia.  

1.2. MOV  aj žiaci dodržiavajú časy prestávok v súlade s platným školským zvonením alebo  

po vzájomnej dohode medzi MOV a žiakom. 

1.3. Hodiny a dni upraveného rozvrhu určia MOV prostredníctvom vyššie uvedenej 

elektronickej komunikácie. Spravidla vyučovanie prebieha v konkrétny deň  podľa pôvodného 

rovrhu. 

1.4. MOV zadávajú žiakom prácu a úlohy  s presným určením dátumu a času odovzdania práce 

a úlohy. 

1.5. Laboratórne cvičenia sa v období dištančného vzdelávania nerealizujú. Je však na zvážení 

MOV, ak usúdi, že žiaci sú schopní experimentálnu činnosť vykonať v domácom prostredí 

(majú potrebné pomôcky aj schopnosti) za dodržania všetkých zásad bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, môže so žiakmi takúto činnosť realizovať online alebo na základe 

poskytnutého inštruktážneho videa. 

1.6. MOV zadávajú žiakom práce a úlohy v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti. 

1.7. MOV zadávajú žiakom úlohy vyžadujúce ich samostatnú prácu (projekty,simulované 

činnosti, modelové sitácie, doplňovačky, analýzy...) 

 



2. Zadávancia prác a  úloh  

 

2.1. Čas zadávania úloh a učiva v čase od 7:45 do 17:00. 

2.3. Úlohy sa zdávajú v pracovných vyučovacích dňoch. 

2.2  Frekvencia zadávania úloh : 

2.2.1 – študijné odbory : 6444 K  časník, servírka  a  6445 K kuchár: 

▪ I.Am  - raz za týždeň 

▪ II.A – dvakrát za týždeň 

▪ III.Am – raz za týždeň 

▪ IV.Am – raz za týždeň 

 

2.2.2 – učebné odbory 6444 H časník, servírka  a   6445 H  kuchár: 

▪ I.Akč –  dvakrát za týždeň 

▪ II.Akč – dvakrát za týždeň 

▪ III.Akč– dvakrát za týždeň 

 

2.2.3. – študijný odbor  6421 L – spoločné stravovanie : 

▪ I.DS – raz za týždeň 

 

2.2.4. – študijný odbor  6323 K – hotelová akadémia  : 

▪ III. A.B,C – v celom rozsahu sa  riadia pokynnmi príslušných vyučujúcich 

▪ IV. A,B,C – v celom rozsahu sa riadia  pokynnmi príslušných vyučujúcich 

 

 

 

3.Povinnosti  MOV  a žiakov 

 

3.1. Žiaci sú v rámci svojich technických možností, zdravotného stavu a ďalších okolností 

povinní pripájať sa na online výučbu a aktívne sa zapájať do vyučovacích hodín. 

3.2. Žiaci sú povinní dodržiavať časový harmonogram odovzdávania úloh. 

3.3. V prípade vyzvania MOV si žiak zapne kameru. 

3.4. MOV poskytne žiakom k odovzdaným úlohám primeranú spätnú väzbu. 

3.5.V prípade technických problémov na strane žiaka, túto skutočnosť žiak, prípadne jeho 

zákonný zástupca bezodkladne oznámi príslušnému MOV. 

3.6. Každý MOV eviduje dochádzku žiakov na online vyučovacej hodine. 

3.7. Pri 30 % a vyššej neúčasti na dištančnom vyučovaní jednotlivých ročníkoch  z iných ako 

zdravotných dôvodov môže byť žiak preskúšaný pred komisiou.  

Pri 20 % neúčasti na dištančnom vyučovaní v končiacich  ročníkoch ( III.Akč, IV.Am )  z iných 

ako zdravotných dôvodov môže byť žiak preskúšaný pred komisiou. 

3.8. Triedny učiteľ priebežne monitoruje stav dištančnej výučby vo svojej triede, komunikuje, 

spolupracuje s MOV. Rovnako sa informuje o zdravotnom stave žiakov vo svojej 

triede. V prípade, že triedny učiteľ je PN, tieto povinnosti prevezme zastupujúci triedny učiteľ 

až do ukončenia PN triedneho učiteľa.( po určení  záastupkyňou riaditeľky školy ).  

3.9. Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, je triedny učiteľ povinný kontaktovať 

a zistiť príčinu. V prípade, že žiak nemá prístup k internetu, odporúčame využiť telefonický 

kontakt, resp. SMS aspoň pre zadania úloh. 

3.10. MOV sú k dispozícii žiakom na prípadné konzultácie vo svojom pracovnom čase v 

pracovné dni v čase ( uvedené v tabulke  „konzultačné hodiny)  Na konzultácii sa treba vopred 

dohodnúť s MOV. 



3.11. MOV dvakrát za mesiac venuje jednu vyučovaciu hodinu k spätnej väzbe od rodičov aj  

žiakov. Poskytne  informácie  o zmenách , doporučí sledovanie webovej  stránky školy vo 

vzťahu aktualizáciám a oznamom. (Informácia o konkrétnom termíne a čase bude 

sprostredkovaná cez Edupage žiakov.) 

3.12. Žiaci aj MOVsú povinní každý deň kontrolovať svoju emailovú schránku a sledovať 

aktualizácie na EduPage, resp. webovej stránke školy. 

 

 

4.Hodnotenie a klasifikácia žiakov 

 

4.1. Hodnotenie a klasifikácia žiakov bude prebiehať v súlade s aktuálne platnými 

metodickými pokynmi a usmerneniami MŠVVaŠ SR. 

4.1.1. Hodnotí sa vytvorené portfólio: 

- projekty,  

- pracovné činnosti, 

- úlohy, 

- prezentácie, 

- ústne skúšanie,  

- testy zadávané cez EduPage, 

- iné aplikácie zamerané na overovanie úrovne osvojenia vedomostí žiakov. 

 

 

 

 

 

V Bratislave , 27.10.2020                                                                   Mgr. Iveta Menyhartová 

                                                                                                       Zástupkyňa riaditeľky pre PV               


