
Pokyny k dištančnému vzdelávaniu všetkých tried SZŠ Žilina počas dištančného 

vzdelávania od 30.11. do 9.12.2021(vrátane) 
 

1. Vyučovanie prebieha pre celú školu dištančne online (všetci žiaci – zaočkovaní, nezaočkovaní, 

po prekonaní COVID ochorenia), podľa aktuálne platného rozvrhu. Žiaci s pozitívnym 

výsledkom testu sú v domácej izolácii a  nezapájajú sa do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

2. Vo vyučovacom čase sa žiaci počas dištančného vzdelávania nezúčastňujú aktivít, ktoré 

nesúvisia s vyučovacím procesom, dodržiavajú časový harmonogram hodín, nemeškajú na 

hodiny a bezdôvodne z nich neodchádzajú.  

 

3. Žiaci, ktorí sú v karanténe, dodržiavajú nasledovné karanténne obmedzenia: 

 

KARANTÉNA znamená, že:  

• nesmiete opustiť miesto, kde ste nahlásili pobyt počas svojej karantény okrem prípadu 

núdze, pri potrebe základnej zdravotnej starostlivosti,  individuálnej prepravy na mobilné 

odberové miesto z dôvodu testovania,  

• nesmiete chodiť na verejné miesta vrátane obchodov, kultúrnych spoločenských a 

športových udalostí, ani sa zúčastňovať súkromných akcií (rodinné oslavy, a pod.),  

• nesmiete používať hromadnú dopravu alebo taxík,  

• nesmiete nikoho navštevovať,  

• nesmiete prijímať návštevy, vstup do domu/bytu, kde ste v karanténe, majú len osoby, ktoré 

tam bývajú a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade potreby,  

• musíte dodržiavať prísnu hygienu rúk a mať prekryté horné dýchacie cesty, 

• musíte denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov 

ochorenia, merať svoju telesnú teplotu a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických 

príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára, 

• o svojej karanténe bezodkladne informovať telefonicky, emailom alebo SMS správou 

svojho všeobecného lekára, 

• pri opustení miesta karantény v nevyhnutných prípadoch musíte mať horné dýchacie cesty 

prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu a dodržiavať hygienu rúk, 

• ak bývate v rodinnom dome, môžete ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor,  

• ak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón, 

• v prípade, keď potrebujete kúpiť potraviny, iný tovar a lieky, musíte požiadať inú osobu o 

pomoc (ktorá nie je v karanténe), aby Vám doniesla nákup k Vašim vchodovým dverám . 

Nákup si môžete objednať aj telefonicky alebo e-mailom. Pokyny pre dodanie tovaru musia 

uvádzať, že nákup by mal byť dodaný pred vchodové dvere. 

 

Karanténa sa končí, ak 

a) sa u učiteľa alebo žiaka nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok 

PCR-RT testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na 

ochorenie je negatívny, uplynutím 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na 

ochorenie, alebo 

b) u žiaka v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 10 dní od posledného kontaktu 

s osobou pozitívnou na ochorenie sa u žiaka v karanténe nevyskytuje ani jeden z príznakov 

ochorenia, uplynutím 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, 

alebo 



c) sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 

10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi 

osobu v karanténe jej všeobecný lekár ako spôsobilú ukončiť karanténu. 

 

4. Absencia žiaka na online hodine:  

a) Žiaka z dištančného vzdelávania v odôvodnených prípadoch vždy vopred písomne alebo iným 

zaužívaným spôsobom ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka / plnoletý žiak z objektívnych 

dôvodov (zdravotný, osobný, technický) prostredníctvom triedneho učiteľa.  

b) Triedny učiteľ neoznamuje prostredníctvom edupage absenciu žiaka.  

c) V prípade, že vyučujúci počas online hodiny ( rôzne formy) zistí, že na online hodine je 

neprítomný žiak, zapíše do ETK jeho absenciu na danej hodine.  

d) Dôvod neprítomnosti takého žiaka ospravedlňuje v ETK triedny učiteľ. Ten posúdi, či ide o 

ospravedlnenú alebo neospravedlnenú absenciu.  

 

5. Ďalší postup u chýbajúcich žiakov (bod 2) určujú učitelia jednotlivých predmetov.  

 

6. Ak žiak nesplní úlohy dištančného vzdelávania a triedny učiteľ nebol informovaný o prekážkach, 

učiteľ pošle záväzne cez edupage správu zákonnému zástupcovi žiaka i žiakovi s výzvou, aby si 

úlohy splnil.  

a) Ak žiak reaguje na výzvu v stanovenom termíne, je hodnotený známkou v danej váhe zadania.  

b) Ak žiak nereaguje na výzvu v stanovenom termíne, učiteľ hodnotí žiaka známkou 5 

(nedostatočný) v danej váhe zadania.  

c) V prípade opakovaného neplnenia si povinností, kontaktuje učiteľ triedneho učiteľa, ktorý rieši 

problém so žiakom a zákonným zástupcom.  

 

7. Ak žiak úmyselne vypína kamery alebo mikrofón počas online hodiny, môže byť hodnotený 

známkou nedostatočný za aktivitu na hodine s váhou 0,5 po konzultácii s triednym učiteľom ( pozná 

domáce podmienky žiaka).  

 

8. Učiteľ, ktorý nie je v karanténe, vzdeláva žiakov zo školy online v celom rozsahu  hodinovej 

dotácie predmetu podľa rozvrhu hodín.  

 

9. Učiteľ, ktorý je v karanténe, vzdeláva všetky svoje hodiny  online z domu podľa rozvrhu hodín. 

Po skončení karantény vzdeláva zo školy. 

 

10. Žiaci, ktorí sú na dištančnom vzdelávaní, sa musia pripájať na každú hodinu online. 

 

11. Predmety MFB, OAZ, OSQ, SAA a FLV sa vyučujú v rozsahu min. 6 max. 8. hodín za týždeň. 

 

11. Predmet TSV sa dištančne nevyučuje. 

 

 
V Žiline 29.11.2021     zástupcovia riaditeľky školy 


