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Príkaz riaditeľa školy č. 17/2020 
 

na spôsob vyučovania a hodnotenia žiakov Evanjelického kolegiálneho gymnázia 
v Prešove v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania 

v školách v školskom roku 2019/2020 od 16.03.2020.  
 

 
Naše číslo: 214/2020 

V Prešove, 20.04.2020 

 
Príkaz riaditeľa školy je rozpracovaním Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, 
odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením 
vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydal dňa 06.04.2020 minister 
školstva, zároveň vychádza z platného Školského poriadku Evanjelického kolegiálneho gymnázia 
v Prešove a z odporúčaní Pedagogickej rady Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove, 
ktoré prijala na svojom zasadnutí dňa 15.04.2020.  
 
Na základe vyššie uvedených noriem sa realizuje vyučovanie a klasifikácia žiakov EKG 
nasledujúcim spôsobom:  
 

Od 16.03.2020 prebieha v podmienkach Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove 
online vzdelávanie na báze skúšobnej prevádzky.  
 
Od 20.04.2020 prebieha v podmienkach Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove 
online vzdelávanie na báze obojstranne (žiak, učiteľ) záväznej prevádzky. 

 
 
1. Každý žiak, resp. jeho zákonný zástupca je povinný komunikovať s vyučujúcim a s triednym 

učiteľom za účelom zistenia reálnych technických a subjektívnych možností realizácie online 
vzdelávania prostredníctvom internetového pripojenia.  

2. Triedny učiteľ koordinuje online vzdelávanie vo svojej triede; zisťuje stav technického 
vybavenia žiakov a možnosti pripojenia k internetu; komunikuje so zákonnými zástupcami 
žiakov a so žiakmi samotnými, zbiera informácie a posúva ich vyučujúcim, alebo vedeniu 
školy.  

3. V prípade, že niektorý žiak nemá potrebné technické zabezpečenie (internetové pripojenie, 
či notebook), kontaktujte svojho triedneho učiteľa za účelom vyriešenia technických 
nedostatkov (zapožičanie notebooku školou) alebo ospravedlnenia z vyučovania (nefunkčný 
internet).  

4. Žiaci, ktorých zákonní zástupcovia nedisponujú technickým vybavením potrebným pre 
elektronickú formu vyučovania (internet, notebook) budú ospravedlnení po písomnom 
ospravedlnení zákonného zástupcu (cez elektronickú triednu knihu, emailom alebo 
študentský preukaz) triednemu učiteľovi/ke. 

5. Každý žiak, okrem žiakov definovaných v bode 4, je povinný denne sledovať internetovú 
žiačku knižku (edupage) a plniť pokyny vyučujúcich zadávaných prostredníctvom edupage 
a emailom.  

6. Vyučujúci vyučujú online podľa platného rozvrhu; zadávajú žiakom úlohy tak, aby ich 
spracovanie nepredpokladalo väčšie zaťaženie ako súčet počtu vyučovacích hodín v týždni 
zodpovedajúci týždňovej hodinovej dotácii predmetu. V kompetencii vyučujúceho je 
presunúť online vyučovaciu hodinu na iný, výhodnejší čas, pokiaľ tým nenaruší vyučovaciu 
hodinu iného predmetu. Rozsah učiva konzultujú vyučujúci na spoločných video-poradách 
v rámci predmetových komisií.  
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7. Klasifikácia v období počas mimoriadnej situácie v 2.polroku školského roku 2019/2020 
bude v podmienkach online vzdelávania žiakov EKG prebiehať nasledujúcim spôsobom:  
a) V EKG sa nebudú vyučovať ani klasifikovať nasledujúce predmety: Telesná a športová 

výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Umenie a kultúra s platnosťou od 
05.04.2020.  

b) V ostatných predmetoch bude prebiehať klasifikácia na základe výsledkov dosiahnutých 
v online vzdelávaní pri zohľadnení pokynov ministra školstva v Usmernení ministra 
školstva. 

c) Ročníkové práce žiakov 2.-3. ročníka a Sexty-Septimy je potrebné odovzdať 
konzultantovi do 15.05.2020 v elektronickej forme.  

d) Písomné práce žiakov sa budú klasifikovať aj počas online vzdelávania, avšak primerane 
situácii a individuálnym technickým možnostiam žiakov. 

e) Pri hodnotení žiakov budú vyučujúci prihliadať aj na skutočnosť, či a v akom termíne 
odovzdávajú práce. V prípade neodôvodného a neospravedlneného meškania 
odovzdávania prác má vyučujúci právo premietnuť túto skutočnosť do hodnotenia žiaka.  

 
Pri záverečnej klasifikácii žiakov budú vyučujúci prihliadať na: 

a) Školský poriadok EKG. 
b) Usmernenie ministra školstva. 
c) Technické možnosti žiakov a spôsob ich komunikácie s vyučujúcimi. 
d) Písomné a slovné výstupy z online vzdelávania. 
e) Klasifikáciu z februára 2020, počas ktorého prebiehalo riadne vyučovanie.  

 
 
Dôležité adresy:  
www.esspo.sk  
http://www.ucimenadialku.sk/ a www.minedu.sk  

 
 
 
 
    Schválil  

PhDr. Marián Damankoš, PhD. 
     riaditeľ školy 
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