
Vážení rodičia, 

vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu musíme byť  pripravení na možnosť, že sa škola kvôli 

karanténe na čas zatvorí.  V tomto dokumente nájdete informácie a odporúčania, aby prípadný prechod na 

dištančné vzdelávanie prebehol bez problémov. 

V prípade, že v karanténe bude len niekoľko tried: 

V zatvorených triedach na 1. stupni triedny učiteľ zabezpečí online vyučovanie hlavných predmetov podľa 

upraveného rozvrhu. 

Na 2. stupni nebude možné zabezpečiť online vzdelávanie, nakoľko učitelia budú ostatné triedy vyučovať v 

škole. Dištančné vzdelávanie pre zatvorenú triedu bude prebiehať formou úloh a zadaní so spätnou väzbou. 

V prípade potreby môže učiteľ ponúknuť online konzultácie 1x do týždňa v popoludňajších hodinách. 

V prípade, že sa zatvorí celá škola: 

Na edupage  zverejníme rozvrh online hodín,  bude k dispozícii počas celého trvania prerušeného vyučovania 

namiesto štandardného rozvrhu. 

Online hodiny predmetov  1. stupňa: SJL, MAT, ANJ, PVO/PDA, VLA 

Online hodiny predmetov  2. stupňa: SJL, MAT, ANJ, NEJ, FRJ, BIO, CHE, FYZ, GEG, DEJ  

budú v rozvrhu s polovičnou hodinovou dotáciou. Ak sa učiteľ v daný deň rozhodne namiesto online hodiny 

dať žiakom napr. test, oznámi im to vopred cez  edupage. 

Okrem online hodín budú učitelia týchto predmetov žiakom posielať výučbové materiály, zadávať domáce 

úlohy a testy. 

V predmetoch OBN, THD a RPPaP  nebudú realizované online hodiny. Ak bude škola zatvorená dlhšie ako 

mesiac, žiaci budú mať za úlohu vypracovať projekty, ktoré budú hodnotené.  Konzultácie k technickej 

stránke projektov bude poskytovať Mgr. M. Prinerová. Tieto projekty potom poslúžia aj ako podklad k 

hodnoteniu predmetu INF. 

Čo budete potrebovať? 

1. Prístup do edupage - EDUPAGE je náš hlavný komunikačný nástroj pre 1. aj 2. stupeň, treba ho denne 

sledovať. 

V prvom týždni vyučovania dostali všetci žiaci svoje prístupové údaje na 6zs.edupage.org 

Starostlivo ich uschovajte.  

Aj keď používate mobilnú aplikáciu, kvôli niektorým DÚ a testom  je lepšie prihlásiť sa do edupage na 

počítači, k tomu budete prístupové údaje potrebovať. 

Pre lepšiu komunikáciu je dobré mať v edupage aj rodičovské konto. Do rodičovského konta sa 

prihlasujete cez email a môžete si v ňom prepínať medzi viacerými deťmi – aj keď navštevujú rôzne školy. 



Rodičovské konto vytvára triedny učiteľ, potrebuje k tomu vašu mailovú adresu. 

Užitočné návody na edupage pre rodičov a žiakov nájdete tu: 

https://help.edupage.org/?p=u38&lang_id=2 

Pozn.: Nie všetky moduly spomínané v návodoch naša škola používa. 

V prípade zabudnutých prihlasovacích údajov sa obráťte na triedneho učiteľa, prípadne na 

m.prinerova@6zs-zvolen.sk 

2. Nástroje na online vyučovanie. 

Po skúsenostiach z minulého školského roka, po zvážení bezpečnostných rizík a názorov odborníkov 

v oblasti IT budeme na online komunikáciu využívať Google meet.   

Vyučujúci prvého stupňa, ktorí mali so svojou triedou zaužívané iné spôsoby online komunikácie, v nich 

môžu pokračovať.  

 

Google meet (Google classroom) 

Výhody: 

● neobmedzený čas hovoru 

● na PC / notebooku netreba nič inštalovať, všetko funguje cez webový prehliadač, ideálne Google 

Chrome, ale funguje aj vo Firefoxe (na mobiloch treba aplikáciu meet) 

● v classroom majú žiaci k dispozícii spoločný priečinok na Google disku, kde môže učiteľ ukladať 

výučbové materiály 

● pomocou zdieľaných dokumentov na Google disku môžu žiaci z domu pracovať na spoločných 

projektoch 

Nevýhody: 

● nutnosť  byť prihlásený pod google kontom 

Žiaci od 4. ročníka majú zriadené mailové adresy na školskej doméne cez Google suite. V najbližších 

dňoch zriadime google kontá aj žiakom 2. - 3. ročníka.  

Žiaci, ktorí sa prihlasujú zo zariadenia s Androidom, môžu používať súkromné Google konto. 

Vyučujúci pošle pozvánku na meet  žiakom na mail alebo zverejní link na edupage. 

 

Na prvých hodinách informatiky v septembri si žiaci 2. stupňa overili  funkčnosť školských mailových 

adries. Okrem toho sme sa venovali  základom práce s Google diskom a ďalšími aplikáciami dostupnými 

cez žiacke konto Google Suite. 

 

https://help.edupage.org/?p=u38&lang_id=2


Pre žiakov: 

Denne sledujte edupage.  Úlohy si môžete zapisovať aj do slovníčka a odškrtávať si už splnené, aby ste mali 

istotu, že ste na nič nezabudli.  

Ak máte problém s úlohami na edupage - zle sa zobrazujú na mobile, nedajú sa otvoriť prílohy atď… napíšte 

vyučujúcemu. Určite nájdete spôsob, ako úlohy vypracovať.  

Ak potrebujete pomôcť s vypracovaním úloh na PC (sloh vo worde, prezentácia…), obráťte sa na p. uč. 

Prinerovú (cez edupage alebo na m.prinerova@6zs-zvolen.sk), budete mať konzultácie namiesto 

informatiky. Rovnako sa na ňu môžete obrátiť, ak  máte problém s prihlásením do edupage alebo google 

účtu. 

Zúčastňujte sa online hodín, sú povinné. Ak sa žiak nemôže zúčastniť, rodič musí žiaka ospravedlniť cez 

edupage. Pokiaľ je vás doma viac na jeden počítač alebo mobil, dohodnite sa tak, aby sa každý z vás mohol 

zúčastniť aspoň niektorých hodín. 

Na online  vyučovanie sa pripravujte ako na hodinu a pravidelne si robte domáce úlohy. Predmety budú 

hodnotené známkami. 

 Počas hodiny: 

●   snažte sa, aby vás rozptyľovalo čo najmenej vecí: 

1. vypnite televízor, rádio  

2. zavrite ostatné programy na počítači  

3. vysvetlite ostatným členom rodiny, že budete mať hodinu  

● počúvajte, čo hovorí učiteľ - keď vás poprosí, aby ste si zapli mikrofón/kameru...  

● dávajte pozor,  ak niečomu nerozumiete, nebojte sa opýtať učiteľa 

● zapájajte sa do priebehu hodiny – odpovedajte na otázky učiteľa, nezabudnite sa ale prihlásiť 

● nevyrušujte - nepíšte ostatným spolužiakom, nehrajte sa s možnosťami portálu počas hodiny  

 


