Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote
Podmienky a pravidlá dištančného vzdelávania
Vážení rodičia, milí žiaci,
sprístupňujeme Vám usmernenie k dištančnej forme vzdelávania.
Na základe získaných skúseností z predchádzajúceho školského roka, kedy sme prvýkrát
realizovali formu dištančného vzdelávania, pristupujeme k nastaveniu určitých pravidiel.
Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej
miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu, a preto nastavujeme jednotné pravidlá pre
všetkých. Veríme, že spoločnými silami a zodpovedným prístupom spoločne zvládneme
túto náročnú situáciu.
Žiaci a učitelia používajú programy a aplikácie Word, Excel, PowerPoint, Zoom, Skype,
Messenger, Gmail, Meet Google, E-learning a Edupage.
Od 13. 10. 2020 prebieha online vyučovanie. Všetky online hodiny uvedené
v „covidovom“ rozvrhu sú povinné pre všetkých žiakov, vrátane evidencie
dochádzky.
Začiatok online vyučovacích hodín je stanovený nasledovne:
1.hodina – začína o 8.00 hod.
2.hodina – začína o 9.00 hod.
3.hodina – začína o 10.00 hod.
4.hodina – začína o 11.00 hod.
Podrobné informácie k jednotlivým predmetom dostanú žiaci od príslušného
vyučujúceho.
V prípade, že sa žiak hodiny z hocijakého (zdravotného, ale aj technického) dôvodu
zúčastniť nemôže, ospravedlňuje svoju neprítomnosť podľa platného Školského
poriadku školy triednemu učiteľovi.
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Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia
vyučovania
•
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dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebieha prostredníctvom elektronickej
komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:
- prioritne prostredníctvom edukačného portálu EduPage,
- prostredníctvom sociálnych sietí,
- prostredníctvom e-mailovej komunikácie
- prostredníctvom Zoom
každý žiak je povinný mať počas hodiny zapnutú web kameru
učiteľ najskôr dohodne a overí možnosti spolupráce so žiakmi (jasne zadefinuje
spôsob komunikácie – napr. cez EduPage, termíny zadávania úloh, spôsob a termíny
kontroly zadaných úloh), až potom ich začne realizovať
vysvetľovanie nového učiva bude prebiehať online formou v rámci špeciálneho rozvrhu
hodín jednotlivých tried
učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy (podľa platného rozvrhu
hodín) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu
na preštudovanie/vypracovanie:
- nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, a pod.),
- úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, a pod.),
zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, slohové útvary,
zvukové stopy, videá a pod.),
- projekty na samostatnú prácu,
- preverovanie znalosti učiva ústnym skúšaním cez sociálne siete (Zoom,
Skype, Messenger a pod.),
pri tých hodinách, ktoré nie sú zaradené do špeciálneho rozvrhu, bude výučba
prebiehať formou zadávania úloh a prezentácií
úlohy posiela učiteľ žiakom v čase od 7:30 do 14:30 hod.
žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas
-
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žiak pracuje pri vypracovaní úloh samostatne a odovzdáva ich načas
žiak je povinný zúčastňovať sa na dištančnom vzdelávaní v rozsahu platného
rozvrhu triedy. V tomto čase sa nezúčastňuje aktivít, ktoré nesúvisia s vyučovacím
procesom (brigády a pod). V prípade jeho neúčasti bude jeho neprítomnosť
zaznamenaná v ETK
v prípade technických problémov počas dištančného vzdelávania je žiak povinný
okamžite informovať o tejto skutočnosti príslušných vyučujúcich prostredníctvom vopred
dohodnutého komunikačného kanála a dohodnúť sa na podmienkach ďalšieho postupu
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ak žiak nebude spolupracovať pri dištančnom vzdelávaní s jednotlivými vyučujúcimi bez
udania relevantného dôvodu, po dohode s vedením školy bude komisionálne
preskúšaný z príslušného predmetu/predmetov, vo vopred stanovenom termíne.
Každý triedny učiteľ vypracuje a zverejní svojej triede harmonogram, podľa ktorého si
žiaci môžu prevziať svoje školské potreby a osobné veci zo skriniek v priestoroch školy.
Prosíme žiakov, rodičov, ale aj učiteľov o trpezlivosť a pochopenie. Najmä počas prvých
dní dištančného vyučovania totiž môžu vznikať problémy, ktoré nebolo možné vopred
predpokladať. Pokúsime sa niektoré procesy časom vylepšiť, preto radi privítame aj vašu
spätnú väzbu či dobré nápady.
Mgr. Blanka Tomčová, riaditeľka školy

