
NARIADENIE RIADITEĽA ŠKOLY K ZABEZPEČENIU VYUČOVANIA DIŠTANČNOU FORMOU POČAS 

PRERUŠENIA PREZENČNEJ FORMY VYUČOVANIA NA ŠKOLE  

 

Rozhodnutím krízového štábu okresu Trnava a zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja s 

účinnosťou od 1.12.2021 sa na stredných školách prerušuje prezenčná forma výuky a je nariadené 

dištančné vyučovanie.  

Na SPŠ dopravnej v Trnave bude prebiehať touto formou : 

1. Vyučuje sa dištančnou formou podľa plného rozvrhu hodín : online hodiny, zasielanie 

materiálov cez systém edupage (komentované prezentácie, zvukové či video súbory, klasické 

prezentácie, textový materiál s výkladom, testy, pracovné listy, zadania....).  

2. Žiaci školy sú doma a sú povinní byť k dispozícii učiteľom v čase svojho pôvodného rozvrhu 

v daný deň – „pracovný čas žiaka“. Triedni učitelia zistia akou formou je schopný každý žiak 

komunikovať so školou. Odporúča sa, aby žiak mal k dispozícii notebook s kamerou 

a mikrofónom, ak to nie je možné, tak minimálna požiadavka na komunikáciu so školou je mať 

doma zariadenie s pripojením na internet a k systému edupage (PC, notebook, smartfón 

s nainštalovanou aplikáciou edupage). 

Triedni učitelia zabezpečia a skontrolujú, či všetci žiaci triedy komunikujú cez systém edupage. 

Taktiež komunikujú v prípade potreby s rodičmi.  

Prípadné problémy sa budú riešiť individuálne s triednym učiteľom. 

Ak sa žiak v niektorý deň nemôže zúčastniť vzdelávania, ospravedlňuje sa podľa pravidiel 

a školského poriadku tak, ako počas prezenčnej výuky v škole. 

3. Učiteľ komunikuje so žiakmi on line v čase svojho predmetu v danej triede podľa rozvrhu, cez 

edupage, prípadne mailami a zadáva žiakom materiály v ten deň kedy má v danej triede 

hodinu, ale v „pracovnom čase“ rozvrhu žiaka. Taktiež termín odovzdania úloh zadáva učiteľ 

na hodinu, alebo deň svojho predmetu v danej triede. Učiteľ si môže po dohode so žiakmi 

triedy, alebo skupinou žiakov dohodnúť i iný termín on line stretnutia. 

4. On line hodiny musia byť oznámené včas (na predchádzajúcej hodine, alebo najneskôr do 7.55 

hod. ráno v deň, kedy sa on line hodina má konať). Na on line hodiny sa prednostne používa 

platforma webex. Je možné použiť po dohode so študentami i inú platformu, priorita je čo 

možno najkvalitnejšie vyučovanie aj v dištančnej forme. 

5. Dištančne sa vyučujú všetky predmety a všetky predmety, ktoré sú klasifikované v prezenčnej 

forme výuky zostávajú klasifikované i v dištančnej forme. 

6. Suplencia sa rieši najmä ak je možné odborne zastupovať a pri dlhodobých absenciách. 

7. Je potrebné zabezpečiť aj v tejto forme v rámci možností kvalitu vzdelávania a vzdelávacie 

štandardy a potrebný počet známok na zaistenie klasifikácie na konci klasifikačného obdobia. 

8. Ak vyučujúci zistí, že niektorý žiak nekomunikuje, nahlási to triednemu učiteľovi, ktorý zistí 

dôvod a pokúsi sa zabezpečiť nápravu. 

Toto nariadenie môže byť v prípade potreby, či nových informácií aktualizované, inak platí počas doby 

platnosti prerušenia vyučovania.  

V Trnave 30.11.2021 (2.12.2021)     Ing. Peter Papík 

           riaditeľ školy 


