
Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice

tel. číslo: +421 910 897 952, e-mail: skola@gt12.sk

Minister 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“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhodol okrem iného o
prechode na dištančnú formu vzdelávania na stredných školách.

POKYNY PRE ŽIAKOV POČAS DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

1. žiak sa povinne zúčastňuje on-line vyučovania podľa stáleho rozvrhu hodín, v ktorom sú
vyznačené on-line hodiny a hodiny na konzultácie,

2. zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak informuje triedneho učiteľa o
práceneschopnosti a iných dôvodoch, ktoré mu bránia aktívne sa zúčastňovať na
vyučovaní,

3. počas konzultácie, ktorá je vyznačená v rozvrhu hodín, učiteľ zadáva učebné materiály na
samoštúdium, úlohy na precvičenie učiva, zadania na overenie pochopenia učiva a
projekty na samostatnú prácu, testy, písomné práce, pracovné listy, konzultuje so žiakmi
nepochopené učivo, overuje vedomosti žiakov,

4. chýbajúci žiaci sa zapisujú do ETK, ak neboli na on-line hodine, dohodnutej konzultácii,
skúšaní alebo ak neodovzdali zadanie v dohodnutom termíne,

5. počas dištančnej výuky sa používajú komunikačné platformy: EduPage (sledovanie
termínov a odkazov na on-line hodiny v elektronickej triednej knihe, na zasielanie úloh,
testov, zadaní, na komunikáciu s učiteľmi), Microsoft Teams (on-line hodiny, on-line
konzultácie, on-line preskúšavanie),

6. žiak sa pravidelne a svedomito pripravuje na vyučovaciu hodinu samoštúdiom z
poskytnutých učebných zdrojov,

7. žiak v stanovenom termíne odovzdáva vypracované zadania,

8. učiteľ získava podklady ku klasifikácii z riešenia zadaných úloh, z vypracovaných projektov, z
vypracovaných tematických prác, z vypracovaných praktických úloh (písomné práce, testy,
projekty ...), z aktívnej účasti na on-line vyučovaní, z ústnych odpovedí počas on-line
konzultácií,

9. žiaci s individuálnym učebným plánom sa riadia podľa schváleného individuálneho
učebného plánu, pokiaľ sa s vyučujúcimi alebo triednym učiteľom nedohodli inak,

10. pred postupom do vyššieho ročníka môže byť žiak preskúšaný, ak zo subjektívnych príčin
neplnil požiadavky dištančného vyučovania, a dosiahol neuspokojivé výsledky za obdobie
klasifikácie. Preskúšanie je možné najskôr týždeň pred klasifikačnou poradou za príslušný
polrok.

11. žiak, ktorý v 2. polroku bol klasifikovaný známkou nedostatočný z dvoch predmetov musí
absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2021.

V Košiciach 14.10.2020 Mgr. Jana Šalagovičová
riaditeľka školy
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