
DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE NA GSA 
v termíne (26.10. 2020 až 27.11.2020) 

 

Prosím, čítajte pozorne až do konca :) 

 

 

Od pondelka 26. októbra prebieha na GSA kompletne dištančné vzdelávanie, v ktorom sa žiaci vzdelávajú 

zo svojich domovov. Pripravili sme pre vás teda prehľad pravidiel podľa ktorých sa bude toto vzdelávanie 

riadiť. Verím, že spoločnými silami zvládneme toto obdobie, ktoré je pre nás vzájomne opäť veľkou výzvou. 
 

1) Budúci týždeň (26.10. – 29.10.)  

 

- vyučovanie bude prebiehať od pondelka do štvrtku. Piatok 30.10.2020 sú vyhlásené prázdniny 

- pokyny na ďalšie týždne dostanete vždy najneskôr v piatok 

 

2) ROZVRH HODÍN 

 

- do platnosti vstupuje mimoriadny rozvrh hodín, ktorý uvidíte po prihlásení v EDUPAGE od pondelka, 

rovnako ho majú k dispozícii triedni učitelia 

- celkovo sme znížili POČET vyučovacích hodín v týždni jednej triedy na 2/3 riadneho rozvrhu hodín 

- mení sa ČASOVÝ ROZPIS vyučovacích hodín: 

o  1. hodina – 8:00 – 8:45 

o 2. hodina – 9:00 – 9:45 

o 3. hodina – 10:00 – 10:45 

o 4. hodina – 11:00 – 11:45 

o 5. hodina – 12:00 – 12:45 

- obedová prestávka 

o 6. hodina – 13:30 – 14:15, prípadne do 15:00 spolu so siedmou hodinou (týka sa hlavne 

maturantov) 

- vyučovanie bude prebiehať max. 4 dni v týždni (jeden deň venujeme žiakom na vypracovávanie projektov, 

či vlastné učenie a rovnako učiteľom na on-line porady, konzultácie, vzdelávanie, sumarizovanie 

podkladov, kontrolu a pod.) 

 

3) VYUČOVACIE HODINY 

 

- FORMA vyučovacích hodín je v právomoci učiteľov – vyberú si z troch možností – on-line hodina, 

konzultácia, zadanie úlohy (pracovný list, pracovný zošit, poznámky a pod.) 

- žiaci sú k dispozícii učiteľovi v dohodnutých systémoch – EDUPAGE, TEAMS a pod. v čase vyučovacej 

hodiny 

- ROZVRH hodín bude vždy aktualizovaný v EDUPAGE tak, aby zohľadňoval rozdelenie hodín, počas ktorých 

budete kontaktovaní učiteľmi a aby bola zachovaná aj psychohygiena a čas na vašu samostatnú prácu – 

riadime sa teda všetci AKTUÁLNYM ROZVRHOM, ktorý vidíme po prihlásení sa v EDUPAGE 

- dochádzka na on-line hodinách sa riadne vykazuje. Ak niekto má problém zúčastniť sa vzdelávania, je 

potrebné (teda povinné) odkonzultovať dôvody neprítomnosti s vyučujúcimi (hlavne s triednym 

učiteľom). 

- aktivitu pri zadaní úloh a ich vypracovaní (spätnú väzbu) si vedú učitelia samostatne – pre spätnú väzbu 

používajú dohodnuté systémy, predovšetkým EDUPAGE a TEAMS. Prosíme žiakov a rodičov o aktívnu 

spoluprácu. 

- známkovanie prebieha podľa usmernení vyučujúcich. 



- v prípade technických problémov je potrebné informovať školu, ktorá dokáže zabezpečiť zapožičanie 

technických pomôcok (napr. notebook, tablet). S problémami sa obracajte priamo na adresu 

nemcik@gsa.sk, alebo 0907 348 920 

- zneužitie materiálov z on-line hodín/ úloh, komunikácie s vyučujúcimi, videonahrávky, fotografie a pod. 

budeme v prípade potreby riešiť s príslušnými orgánmi. 

- žiaci s IUP (individuálny učebný plán) sa riadia pokynmi vyučujúcich a zapájajú sa do vyučovania podľa 

zverejneného rozvrhu. 

Dištančná forma je riadnym pokračovaním vzdelávania a v prípade nového rozhodnutia ministra budeme 

pokračovať vo vzdelávaní prezenčne. Aj napriek tomu, že nie je možné pokračovať vo vzdelávaní na 100 % tak, ako 

keby sme boli v škole, chceme pokračovať vo vzdelávaní plnohodnotne podľa našich možností, čo dokážeme len 

vzájomnou spoluprácou. 

 

4) MOBILITA  

 

– prosíme o zníženie mobility, čo znamená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne, aby obmedzili 

vzájomné kontakty v rámci ochrany seba a iných, aby sme spoločnými silami prispeli k skorému návratu 

do normálneho života. 

 

5) ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE 

 

- Naďalej budú fungovať len tie krúžky, ktoré súvisia so vzdelávaním pre maturantov, budú však fungovať 

v on-line režime podľa pokynov vyučujúcich. On-line formou budú fungovať aj krúžky zabezpečované v 

spolupráci s KU (časopis, audiovizuálny krúžok). 

- Krúžky súvisiace s prípravou na testovanie pre mladších žiakov budú fungovať v rámci rozvrhu podľa 

pokynov vyučujúcich. 

 

6) KOMUNIKÁCIA A SPOLUPRÁCA 

 

- Aj keď nebudú niektoré veci fungovať presne podľa našich predstáv, veľa dokáže spraviť naša ochota 

vzájomne komunikovať a spolupracovať. Len vďaka tomu môžeme zvládnuť nasledujúce dni a vzdelávanie 

bez ohľadu na rôznosť podmienok.  

 

Tešíme sa na spoluprácu a držíme si navzájom palce! 

Veľa zdravia! 

 

Ružomberok, 23.10.2020 

 

Kamil Nemčík, riaditeľ školy 


