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Článok I. 

Dodatok č. 2 ku Školskému poriadku EKG  

a) upravuje podmienky dištančného vzdelávania žiakov Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove 

b) ruší a nahrádza Dodatok č. 1 ku Školskému poriadku EKG. 

c) Vstupuje do platnosti od 01.02.2021 

 

O prechode na dištančné vzdelávanie rozhoduje riaditeľ školy na základe rozhodnutí ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a zriaďovateľa školy – Východného dištriktu Evanjelickej 

cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. 

 

Článok II. 

Vyučovací proces v podmienkach dištančného vzdelávania 

1. Dištančné vzdelávanie je povinnou súčasťou vzdelávacieho procesu pre žiaka, pedagogického a odborného 

zamestnanca. 

2. Žiak je povinný:  

a. denne sledovať úlohy zadávané v predmetoch, ktoré má v rozvrhu hodín,  

b. spracovávať úlohy zadané vyučujúcim v termíne, ktorý určí vyučujúci,  

c. kontaktovať vyučujúceho (emailom, edupage) v prípade akýchkoľvek problémov so zvládaním 

zadaného učiva, resp. zadanej úlohy.  

3. Neodôvodnená  neúčasť na dištančnom vzdelávaní sa považuje za porušenie Školského poriadku. 

Neospravedlnená neúčasť na online vyučovacej hodine sa posudzuje rovnako ako neospravedlnená neúčasť 

na prezenčnej vyučovacej hodine.  

4. Za odôvodnenú neúčasť na dištančnej forme vyučovania sa považuje čestné prehlásenie zákonného zástupcu 

o technických problémoch s internetovým pripojením, resp. o neexistencii internetového pripojenia domácnosti 

žiaka. Nedostatok technických prostriedkov (notebook) nie je dôvodom na ospravedlnenie, ale na vypožičanie 

od školy. 

5. Pri forme online vyučovania predpokladáme, že každá rodina disponuje internetovým pripojením a stolovým 
počítačom, resp. notebookom. Neočakávame, že rodiny disponujú skenermi, kopírkami a  tlačiarňami – podľa 
toho zadávame úlohy. 

6. Zmeny v rozvrhu hodín počas dištančného vzdelávania:  

a. Škola nevyučuje nasledujúce predmety: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová 

výchova, Umenie a kultúra.  

b. V platnosti ostáva rozvrh hodín, v ktorom budú vyznačené vyučovacie hodiny realizované online, tzn. 

prostredníctvom videohovoru. Online hodiny označí zástupca riaditeľa školy a schváli riaditeľ školy.  

c. Počet vyučovacích hodín realizovaných prostredníctvom videohovoru bude redukovaný na 40-60% 

riadnej hodinovej dotácie (napr. vyučovacia hodina s hodinovou dotáciou 4 hodiny v týždni bude 

online vyučovaná 2 hodiny v týždni v rovnakom čase ako prezenčná hodina).  

d. Zadávanie úloh žiakom je možné v rozmedzí od 08.00 do 14.30.  Úloha zadaná po 14.30 sa považuje 

za úlohu zadanú o 08.00 nasledujúci deň.  

7. Pri zadávaní úloh pedagogickí zamestnanci dbajú na primerané zaťaženie žiakov. Vypracovanie zadávaných 
úloh by nemalo presiahnuť rozsah vyučovacej hodiny (45 minút).  
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8. Online úlohy, resp. testovanie v reálnom čase oznamuje vyučujúci žiakom minimálne 48 hodín pred samotnou 
realizáciou.  

 

Článok III. 

Zmeny v školskom vzdelávacom programe EKG spôsobené dištančným vzdelávaním 

Predmet SJL v EKG 4 a EKG 8:  

a) v rámci dištančného vzdelávania sa píšu diktáty (min. 1 za polrok v každej triede) doplňovacou formou 

(nie diktovanou) a hodnotia sa na základe percentuálneho hodnotenia. 

b) v rámci dištančného vzdelávania sa píše slohová práca online formou podľa schopností triedy 

a rozhodnutia vyučujúceho SJL (písať rukou alebo vo Worde). V klasifikačnom poriadku sa zavádza 

pojem Slohová práca – namiesto školská slohová práca. 

 

Článok IV. 

Kódex dištančného vzdelávania v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove1 

Žiak je povinný: 

a) zúčastňovať sa na dištančnom vzdelávaní v rozsahu platného rozvrhu triedy a skupiny. V tomto čase sa 

nezúčastňuje aktivít, ktoré nesúvisia s vyučovacím procesom (brigády a pod.). Na hodinu sa nestačí iba 

pripojiť, treba na nej aj aktívne pracovať podľa pokynov vyučujúceho. V prípade jeho neúčasti bude jeho 

neprítomnosť zaznamenaná v ETK. Svoju neprítomnosť na vyučovaní musí zdôvodniť relevantným 

ospravedlnením, 

b) riadiť sa pokynmi vyučujúceho pri vstupe do online miestnosti (zapnutý resp. vypnutý mikrofón/kamera, 

hlásenie sa a pod.), 

c) nezasahovať do online hodiny akýmkoľvek spôsobom a narúšať priebeh hodiny (vykrikovanie, pozývanie 

iných žiakov do skupiny, vypínanie/zapínanie mikrofónu učiteľa, nahrávanie hodiny bez súhlasu učiteľa, 

svojvoľné odhlasovanie sa z hodiny a pod.), 

d) pracovať pri vypracovaní úloh samostatne a odovzdávať ich načas, 

e) nepoužívať pri písaní testov žiadne nedovolené prostriedky a pomôcky, ktorými by si mohol pomôcť 

k lepšiemu výsledku testu. Pri písaní testu sa riadi pokynmi vyučujúceho (napr. zapnutá web kamera, časový 

limit a pod.) a pracuje samostatne, 

f) 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, 

g) spolupracovať pri dištančnom vzdelávaní s jednotlivými vyučujúcimi. Ak sa nebude zúčastňovať online 

vyučovania a komunikovať s vyučujúcimi bez udania relevantného dôvodu, po dohode s vedením školy bude 

komisionálne preskúšaný z príslušného predmetu/predmetov, vo vopred stanovenom termíne, 

h) Pokiaľ bude karanténa nariadená iba v určitej triede/triedach, učiteľ bude vyučovať v ostatných triedach 

prezenčne a v triede, ktorá je v karanténe, online. 

Článok V. 

Technické podmienky 

Žiak: 

a) pracuje na tichom mieste pri stole (sedí za stolom), dostatočne osvetlená miestnosť; 

b) sa na hodinu pripája včas (do 2 minút od začiatku VH) a žiackym (nie rodičovským) kontom v aplikácii 

EduPage; 

c) je primerane upravený/oblečený (nie pyžamo!); 

                                                             
1 Inšpirácia: https://www.oavoza.sk/podmienky-a-pravidla-distancneho-vzdelavania# 

https://www.oavoza.sk/podmienky-a-pravidla-distancneho-vzdelavania
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d) má vypnutý funkčný mikrofón, zapína ho, ak chce niečo  povedať alebo je vyvolaný  

e) má zapnutú kameru, snímajúcu celú jeho tvár ; 

f) má pri sebe vopred pripravené pomôcky (písacie potreby, učebnicu, zošit, resp. iný učebný materiál); 

g) počas hodiny neje (tzn. nekonzumuje žiadne jedlo); 

h) nečakané prerušenie hodiny konzultuje s vyučujúcim cez chat; 

i) o technických problémoch vyučujúceho oboznámi na začiatku hodiny; 

j) žiak sa na príslušnú hodinu z rozvrhu prihlási v danom čase cez platformu Edupage 

k) učiteľ zistí dochádzku, zapíše ju spoločne s preberaným učivom do ETK a oboznámi žiakov so spôsobom, 

akým bude hodina vedená (vysvetľovanie učiva, zadanie úlohy, zaslanie materiálu, testovanie, skúšanie 

a pod.); 

l) učiteľ pokračuje v hodine vyššie uvedeným spôsobom, materiály a testy zasiela prioritne prostredníctvom 

edukačného portálu Edupage a prostredníctvom e-mailovej komunikácie esspo.sk; 

m) učiteľ dohodne a overí možnosti spolupráce so žiakmi (jasne zadefinuje spôsob komunikácie – výlučne 

EduPage, termíny zadávania úloh, spôsob a termíny kontroly zadaných úloh), až potom ich začne realizovať; 

n) absenciu žiaka rieši triedny učiteľ/ka; 

o) učitelia jednotlivých predmetov zadávajú žiakom úlohy  (podľa platného rozvrhu hodín) v primeranom 

rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie takto: 

o nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, a pod.), 

o úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky, a pod.), 

o zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky, slohové útvary, zvukové stopy, videá 

a pod.), 

o projekty na samostatnú prácu, 

o preverovanie znalosti učiva ústnym skúšaním cez online video hovor (Zoom), po predchádzajúcej 

dohode so žiakom a na základe vopred zverejneného rozpisu skúšania v rámci jednotlivých tried, 

o vysvetľovanie nového učiva bude prebiehať online formou  v rámci hodín v rozvrhu, 

o žiakom pošle naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej hodine., 

o ak chce k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas, ktorý je potrebný na jeho 

vypracovanie, 

o žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas. 

 

 

Prerokovala a schválila Pedagogická rada Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove dňa 21.01.2021.  

 

 

 

 

 

V Prešove, 26.01.2021     PhDr. Marián Damankoš, PhD. 

        riaditeľ školy 

http://esspo.sk/

