Usmernenie k dištančnému vzdelávaniu žiakov 5.-9. ročníka od 26.102020
do 30.11.2020
Vážení rodičia
Žiaci sa vzdelávajú naďalej, len inou formou. Vzdelávanie pre všetkých žiakov je povinné. Triedni učitelia
a vyučujúci budú komunikovať elektronickými prostriedkami o všetkom, čo súvisí s učivom a výučbou.
Od 26. októbra 2020 až do 27.11.2020 žiaci 5.-9. ročníka prechádzajú na dištančnú výučbu.
všetkých žiakov školy bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie



Štúdium

Prioritne budeme komunikovať so žiakmi i rodičmi cez https://zsdruzicovake.edupage.org/
Spoluprácu so žiakmi a ich rodičmi bez prístupu k vzdelávaniu pomocou digitálnych technológii
dohodne triedny učiteľ.

Učivo a úlohy:
Každý učiteľ pošle žiakom učebný materiál v primeranom rozsahu na základe záverov online
zasadnutia metodického orgánu
 Dištančné vzdelávanie bude hlavne pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti : Jazyk a komunikácia,
Matematika, Človek a spoločnosť, Človek a príroda.
 Ostatné vzdelávacie oblasti : Človek a hodnoty, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie
a pohyb budú pre žiakov ako doplnkové aktivity k obsahu hlavných vzdelávacích oblastí.
 Indikatívna záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania zahŕňa všetky povinné vzdelávacie aktivity
žiakov ( čas strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania , čas potrebný na
vypracovanie úloh, čas strávený samoštúdiom)
 Žiaci majú na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas a jasné termíny. Termíny dodržujú.
V prípade problémov komunikujú s učiteľom.
 Žiaci dodržiavajú pravidlá videokonferencie. Pripájajú sa cez počítač, alebo telefón. Účasť na
hodine je povinná, rovnako ako v škole.
 Učiteľ zadáva učivo do 13.30
 Pochopenie nového učiva žiaci komunikujú s učiteľmi dostupnými elektronickými cestami
komunikácie.


Žiaci bez prístupu k internetu zisťujú zadania telefonicky, komunikáciou od spolužiakov, vyučujúcich.
Žiaci , ktorí bezdôvodne nereagujú na elektronickú výučbu, budú upozorňovaní triednymi učiteľmi
na neplnenie vyučovacích povinností, následne aj ich zákonní zástupcovia. Pedagogická rada
navrhne výchovné opatrenia podľa školského poriadku a usmernení.

Hodnotenie žiakov v dištančnom vzdelávaní


Priebežné hodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania bude mať podobu konštruktívnej
spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia. Žiaci budú hodnotení aj známkou.

Učiteľ získava podklady na hodnotenie




Z komplexných zadaní (prezentácie, pracovné listy, vypracované online zadania a úlohy, projekty
realizované v domácom prostredí)
Vo všetkých ročníkoch sa bude realizovať záverečné polročné hodnotenie klasifikáciou –
známkou.
Pedagogická rada po vyhodnotení dištančného vzdelania môže rozhodnúť aj o inej forme
záverečného hodnotenia
V Košiciach 27.10.2020

Riaditeľstvo školy

