Plán dištančného vzdelávania
od 26.10. predbežne do 27.11.2020
Plán dištančného vzdelávania približuje základné postupy pedagogických
zamestnancov ZŠ, P. Horova 16 v čase nariadeného dištančného vzdelávania až
do jeho odvolania mimo prázdnin.
Plán upravuje pravidlá online vzdelávania v prípade mimoriadneho prerušenia
vyučovania. Dištančné vzdelávanie, zadávanie učebných materiálov a úloh bude
realizované cez program EduPage.
Online vzdelávanie budeme realizovať formou vyučovacích hodín
prostredníctvom Cisco Webex podľa pripraveného rozvrhu. V prípade problémov
s pripojením kontaktujte triedneho učiteľa.
1.-4.ročník pokračuje prezenčne v škole a 5.-9. ročník prechádza na
dištančnú formu výučby.
Dotácia hodín predmetov v niektorých triedach na l. stupni môže byť znížená a
tiež rozvrh pre l. stupeň upravený z personálnych dôvodov.
Žiaci 5. ročníka majú 3-4 hodiny a žiaci 6.-9. ročníka 4 hodiny denne, budú
vypracovávať materiály, ktoré im pedagógovia zabezpečujúci dištančné
vzdelávanie budú zasielať prostredníctvom EduPage (len hlavné predmety).
Výchovné predmety budú zaraďované do týždenných rozvrhov len sporadicky.
Týždenné rozvrhy budú posielať vopred triedni učitelia. Trvanie online
vyučovacej hodiny bude v dĺžke 30 – 45 minút a realizovať sa bude v čase od 8,30
do 12,30 hodiny. Denne budú maximálne 2 hodiny online vyučovania.
Pravidlá dištančného vzdelávania počas prerušenia vyučovania
-žiak dostane najneskôr ráno do 8,00 hodiny všetky študijné materiály, pokyny
a domáce úlohy na daný deň, aby si mohol naplánovať svoju prácu na celý deň
-vypracované úlohy pošle žiak vyučujúcemu v termíne, ktorý zadá vyučujúci
(v prípade, že z technických alebo iných dôvodov to nie je možné, dohodne sa
rodič s vyučujúcim na inom termíne)
- nie je v možnostiach vyučujúcich obratom všetky DÚ skontrolovať a ohodnotiť
vypracované zadania (v rámci možnosti učitelia dajú primeranú spätnú väzbu)
- najneskôr v piatok dostane žiak rozpis on line hodín na nasledujúci týždeň –
v prípade, že sa ich nemôže zúčastniť- rodič ospravedlní svoje dieťa (cez
EduPage)
- v záujme individuálneho prístupu ku žiakom, môže vyučujúci rozdeliť triedu na
skupiny a online hodiny robiť po skupinách, preto môže mať vaše dieťa tieto
hodiny kratšie alebo ich môže mať menej
- v prípade, že žiak zo zdrav. dôvodov si nebude plniť domáce úlohy – je nutné

to oznámiť triednemu učiteľovi
- učiteľ dodržiava požiadavku primeranosti a náročnosti
- žiaci, ktorí nemajú prístup na internet a nemajú ani základné technické
vybavenie pre dištančné vzdelávanie budú 1-2 krát za týždeň dostávať učebné
materiály prostredníctvom asistentov učiteľov
- klasifikácia nebude v týchto predmetoch: technika, telesná a športová výchova,
hudobná výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova, etická výchova,
branno-športová orientácia
- triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo
svojej triede, komunikovať so žiakmi a rodičmi, spolupracovať s ostatnými
vyučujúcimi a snažiť sa odstraňovať prípadné vzniknuté problémy
- žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny, študovať
doručené študijné materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky,
riešenia úloh
Na konci polroku budeme hodnotiť prospech známkou, okrem uvedených
predmetov výchov.
Rodičia(zákonní zástupcovia) kontrolujte prosím pravidelne EduPage a web sídlo
školy.
Dištančná forma vyučovania je náročný spôsob vzdelávania pre žiakov, učiteľov
a vás rodičov, mnohé deti to bez vašej pomoci, vážení rodičia, zvládajú veľmi
ťažko, preto im buďte čo najviac nápomocní. V prípade akýchkoľvek problémov
(zdravotných, technických, ...) kontaktujte vyučujúcich daných predmetov alebo
triedneho učiteľa, prípadne vedenie školy – oboznámte ich so svojimi ťažkosťami
a budeme sa spoločne snažiť Vášmu dieťaťu pomôcť.

