Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava
Usmernenie pre žiakov, pedagogických zamestnancov školy a rodičov žiakov k dištančnej forme
vzdelávania v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením
vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021
Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) bolo s účinnosťou od 12. 10. 2020 do
odvolania, mimoriadne prerušené školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského
zákona a s účinnosťou od 26. 10. 20 aj vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného
vzdelávacieho programu v strednej škole. Vzdelávanie sa pre všetky triedy realizuje dištančnou
formou.
Na základe získaných skúseností z dištančného vzdelávania v školskom roku 2019/2020 pristupujeme
k nastaveniu určitých pravidiel, s ktorými si Vás touto formou dovoľujeme informovať. Nižšie
uvedené pravidlá sú výsledkom nariadení a odporúčaní od MŠVVaŠ a ostatných vzdelávacích
inštitúcií, zasadnutí jednotlivých predmetových komisií na konci školského roka 2019/2020,
pedagogickej rady a vedenia školy.
Ciele dištančného vzdelávania žiakov sú:
•

•
•
•

•

A/

naďalej zodpovedne vzdelávať žiakov v triedach v čase prerušenia prezenčnej výučby na
školách v súlade s učebnými osnovami a tematickými výchovno – vzdelávacími plánmi,
priblížiť dištančné vzdelávanie čo najviac prezenčnej forme,
upraviť metódy a formy vzdelávania a systém hodnotenia reálnym možnostiam,
nastaviť jednotné pravidlá pre všetkých so zreteľom na súčasnú náročnú situáciu, avšak
pracovať a riešiť vzniknuté situácie a problémy s pochopením a rešpektom, formou
spolupráce a vzájomnej dohody,
optimalizovať edukačný proces, podporovať kreativitu a samostatnú prácu žiakov, rozvíjať
ich kritické myslenie.
Usmernenia pre žiakov školy :

1.

Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej
komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:
- využívaním aplikácií napr. Microsoft Office 365, MS-Teams ,
- prostredníctvom podkladov pedagogických portálov,
- prostredníctvom sociálnych sietí, aplikácií ZOOM, Messenger, YouTube a prostredníctvom
e-mailovej komunikácie.

2.

Žiaci sa riadia platným upraveným dištančným rozvrhom hodín pre školský rok 2020/2021,
ktorý je zverejnený na webovej stránke školy www.tankonba.sk (štúdium – rozvrh hodín), ktorý

určuje, koľko času, resp. vyučovacích hodín má učiteľ odučiť online a koľko času resp.
vyučovacích hodín má žiakom zadať dištančnú prácu.
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Pôvodná týždenná
hodinová dotácia
predmetu

Počet online hodín

Počet hodín samostatnej
práce žiakov – vypracovanie
úloh (projektov) podľa
zadania učiteľa

SJL 3 hod

2 hod

1 hod

ANJ 3 hod

2 hod

1 hod

FRJ 1 hod

1 hod

0 hod

MAT 4 hod

4 hod

0 hod

FYZ 1 hod

1 hod

0 hod

CHE 1 hod

1 hod

0 hod

GEO 1 hod

0 hod

1 hod

BIO 1 hod

0 hod

1 hod

PED 1 hod

0 hod

1 hod

PSY 1 hod

0 hod

1 hod

DTB 1 hod

0 hod

1 hod

TMT 2 hod

0 hod

2 hod

DEJ 1 hod

0 hod

1 hod

GEO 1 hod

0 hod

1 hod

ETV 1hod

0 hod

1 hod

NBV 0,5 hod

0 hod

0,5 hod

DEH 1 hod

0 hod

1 hod

HUV 1 hod

0 hod

1 hod

VYV 1 hod

0 hod

1 hod

ON 0,5 hod

0 hod

0,5 hod

NOS 1 hod

0 hod

1 hod

INF 0,5 hod

0 hod

0,5 hod

ANJ KO 1 hod

1 hod

0 hod

KTA 10 hod

10 hod

0 hod

ĽTA 6 hod

4 hod

2 hod

MTA 6 hod

4 hod

2 hod

HNK 1 hod

1 hod

0 hod

AFY 1 hod

0 hod

1 hod

DED

0 hod

1 hod

*1 vyučovacia hodina = 45 minút

2

3. Žiaci sú počas on-line/dištančného vzdelávania povinní:
•

•
•
•
•
•
•
•

aktívne sa zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní, pripravovať sa na vyučovacie hodiny
dištančnou formou, online formou, alebo formou samoštúdia podľa zaslaných materiálov
a ďalších zdrojov,
používať mikrofón a kameru pri online komunikácií,
pracovať na zadaných úlohách podľa pokynov vyučujúceho,
odovzdávať zadania, projekty, pracovné listy, výstupy a úlohy načas,
preštudovať zaslané materiály a mať pripravené pomôcky podľa pokynov vyučujúceho,
vykonať všetky písomné práce, projekty, úlohy a prísť na on-line hodinu načas.
riadiť sa publikovaným rozvrhom,
prihlasovať sa do používaných aplikácií, pravidelne kontrolovať e-maily a správať sa v
súlade s platným školským poriadkom.

4. Žiakom je zakázané:
•
•

nahrávať a zverejňovať záznam z online hodiny bez súhlasu všetkých zúčastnených,
správať sa v online priestore neslušne, vulgárne, šikanovať spolužiakov, odvádzať pozornosť
nevhodnými a urážlivými komentármi, odvádzať pozornosť ostatných žiakov od vzdelávacích
aktivít, vypínať mikrofón vyučujúcemu, alebo ostatným spolužiakom.

O akomkoľvek porušení uvedených zásad bude informovať triedny učiteľ zákonných zástupcov žiaka a
na pedagogickej rade budú žiakovi po ich prerokovaní udelené výchovné opatrenia.

5.

Žiak, alebo rodič vopred informuje svojho triedneho učiteľa mailom, sms-kou, alebo
telefonicky o PN a iných dôvodoch, ktoré žiakovi bránia zúčastňovať sa dištančného vzdelávania. Ak
majú žiaci akýkoľvek krátkodobý technický problém s pripojením, resp. s vypracovaním, alebo
zaslaním úlohy online, žiak, alebo zákonný zástupca je povinný o tejto skutočnosti informovať
vyučujúceho. Ak sa jedná o dlhodobejší technický problém, kontaktuje zákonný zástupca triedneho
učiteľa.

6.

V prípade, ak žiak od začiatku prerušenia vyučovania nereaguje na zadané úlohy a neplní si
školské povinnosti, môže nastať problém s hodnotením v danom predmete. Neospravedlnenú
absenciu žiaka na vyučovacích hodinách triedny učiteľ prerokuje so zákonným zástupcom a následne
na pedagogickej rade a žiakovi bude po ich prerokovaní udelené výchovné opatrenie.

Dochádzka žiakov sa riadne značí do triednej knihy, na základe čoho sa bude vyhodnocovať na
klasifikačných poradách. Žiaci sú zo všeobecnovzdelávacích, umelecko-teoretických, a umelecko pedagogických predmetov klasifikovaní - elektronická žiacka knižka.
B/

Usmernenia pre učiteľov:

1. Obsah učiva
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Učitelia jednotlivých predmetov budú realizovať výklad učiva online a zadávať žiakom úlohy (približne
podľa platného dištančného rozvrhu hodín) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s
určením presného termínu na preštudovanie / vypracovanie:
•
nové učivo na precvičenie, alebo samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, atď),
•
úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, atď.), tematické práce, zadania na
overenie pochopenia učiva (testy, previerky, atď.),
•
projekty na samostatnú prácu.
Učitelia umeleckých predmetov budú viesť online hodiny a zadávať úlohy prostredníctvom
elektronickej komunikácie.

2. Zadávanie učiva a úloh:
•

Učiteľ zadáva prácu žiakom, pričom rešpektuje zásadu primeranosti vo vzdelávaní.
Učiteľ sa riadi dištančným rozvrhom online vyučovacích hodín,
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,
V predmetoch VYV, HUV, odporúčame učiteľom, aby zadali žiakom projekt.

•
•
•


3. Spôsob komunikácie:
Každý vyučujúci je povinný žiakov oboznámiť o realizácii online vyučovacích hodín, spôsobe práce,
vzájomnej komunikácie a posielania úloh žiakom, ako aj oznámiť informácie o dištančnom/online
vzdelávaní. Vyučovacie aktivity a posielanie úloh sa realizujú v čase od 7.50 hod., najneskôr do 16,30
hod. počas pracovných dní, okrem víkendov, prázdnin a sviatkov.

4. Hodnotenie a klasifikácia:
Žiaci sú zo všeobecnovzdelávacích, umelecko-teoretických, a umelecko -pedagogických predmetov
klasifikovaní - elektronická žiacka knižka.
Jednotlivé predmety sa klasifikujú a hodnotia v zmysle školského klasifikačného poriadku určeného
pre Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej. U žiaka sa počas dištančného vzdelávania bude hodnotiť:

1. Príprava na hodiny
2. Odovzdané zadania napr. projekty a úlohy
3. Aktivita na hodine – napr. zapojenie sa do diskusie, vypracované pracovné listy, poznámky z
hodiny , testy a pod.
Odporúčania k hodnoteniu a klasifikácii počas dištančného vzdelávania:
a)

V čase mimoriadnej situácie nemôžu byť hodnotenie a klasifikácia znížené len na základe
neplnenia požiadaviek na domácu prípravu a dištančného vzdelávania z objektívnych príčin,
b) Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom
počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a
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c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)
k)

l)

C/

navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má mať značne
individualizovaný charakter, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať
na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť,
Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti
a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách,
Predmety výtvarná výchova, hudobná výchova budú počas školského roka 2020/2021 riadne
klasifikované,
V rámci priebežného aj záverečného hodnotenia je možné využiť kombinované hodnotenie
(klasifikáciu a slovné hodnotenie) aj v rámci toho istého predmetu, o spôsobe hodnotenia
jednotlivých predmetov na škole rozhodne riaditeľ po prerokovaní s pedagogickou radou,
Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného
vyučovania v školách môže získavať učiteľ aj z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi.
Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, tematické práce, samostatné
praktické práce a plnenie dištančných úloh, spracovaných žiakmi počas domácej prípravy s
prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka,
Neodporúča sa hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok s váhou 50 %,
V čase dištančného vzdelávania sa neodporúča realizovať predpísané kontrolné písomné
práce (školské písomné práce), vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho
programu,
Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka,
Pokiaľ sa učiteľ rozhodne známkovať, je potrebné žiaka vopred informovať spôsobe
hodnotenia testu, zadania a pod.,
Váhu známky učiteľ prispôsobuje typu hodnotenia, ktoré je v školskom roku 2020/21 platné
pre predmet, ktorý vyučuje, avšak preferuje odporúčania zo zasadnutia predmetovej
komisie,
Ak žiak nereaguje na zadané úlohy, učiteľ je povinný informovať o tejto skutočnosti
triedneho učiteľa žiaka.
Usmernenia pre triednych učiteľov počas online vzdelávania:

Triedny učiteľ:
•
raz týždenne uskutoční triednickú hodinu, pričom je v kontakte so žiakmi podľa potreby,
•
pravidelne informuje žiakov triedy o nariadeniach vedenia školy,
•
telefonicky, alebo mailom skontaktuje zákonného zástupcu žiaka, v prípade plnoletosti
samotného žiaka za účelom nápravy problémovej situácie, ak taká nastane a o takejto
komunikácii si urobí záznam,
•
má prehľad o zadávaní úloh, zadaní a online výučby vo svojej triede a priamo komunikuje
smerom od žiakov k učiteľom za jednotlivé predmety,
•
v prípade, ak triedny učiteľ získa informáciu o PN žiaka, prípadne mu rodič žiaka nahlási, že
žiak má technické problémy pripojenia na internet, resp. poruchu počítača, informuje o tejto
skutočnosti všetkých vyučujúcich danej triedy.
Všeobecné usmernenia podľa manuálu MŠVVaŠ pre SŠ, aktualizovaného dňa 12.10.2020
V stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie
komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,
5

V školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť
školské aktivity podľa § 33 ods. 12 školského zákona najmä : výlety a exkurzie,
• športové výcviky a školské športové súťaže,
• pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
• kurzy na ochranu života a zdravia, kurzy pohybových aktivít v prírode, saunovanie, dni
otvorených dverí.
Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30.
októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020
Bratislava, 23. 10. 2020

Mgr. art. Katarína Zacharová
riaditeľka školy
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