STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU, JABLOŇOVÁ 1351, 96001 ZVOLEN

MANUÁL DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA
V ŠK.ROKU 2020/2021

Úvod

Milé kolegyne, milí kolegovia, milí žiaci,
úspešne sa nám podarilo zvládnuť prvú fázu dištančného vzdelávania počas mimoriadneho obdobia –
prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v čase od 12.marca do 30.júna 2020. Momentálne sa
nachádzame v druhej vlne celosvetovej pandémie, od 12.októbra 2020 naša škola opäť prešla na
dištančné vzdelávanie. Tento školský manuál dištančného vzdelávania vychádza aj z doterajších
skúseností a obsahuje návrh organizácie vzdelávania podľa aktuálnej situácie. Jeho vypracovanie
vychádzalo z Manuálu na prípravu vzdelávania v školskom roku 2020/21, ktorý vydalo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR1.
„Prechod na dištančné vzdelávanie najlepšie zvládne škola, ktorá má dobre vybudovanú kultúru
vzťahov a spolupráce. Budovanie vzťahov je dlhodobý proces a mimoriadna situácia môže nastať už
zakrátko. O to viac má zmysel využiť čas, ktorý máme k dispozícii, na ich posilnenie.
a. Rešpektujeme dohodnuté pravidlá, aby sme sa cítili bezpečne.
b. Komunikujeme otvorene.
c.

1

Hodnotenie vnímame ako informáciu, ktorá nám (žiakovi, učiteľovi a rodičovi) má ukázať,
čo už žiak vie a na čo sa máme (spoločne žiak, učiteľ a rodič) sústrediť v budúcnosti.
Hodnotenie nie je odmena či trest, ani výplatná páska či vystavený účet.“11

https://www.minedu.sk/podpora-pre-skoly-ako-zvladnut-prechod-na-distancne-vzdelavanie/

Dištančné vzdelávanie na škole
Príprava na dištančné vzdelávanie
-

T: september 2020

Dotazníkovým prieskumom sme zistili úroveň technických možností jednotlivých žiakov
vychádzajúc zo skúseností počas dištančného vzdelávania v minulom školskom roku (od 12.03. do
30.06.2020).
- Pripravili sme manuál dištančného vzdelávania pre rôzne varianty prerušenia vyučovania v súlade
s Manuálom MŠVVaŠ SR a usmerneniami RÚVZ ZV.
- Priebežne realizujeme vzdelávanie PZ a žiakov zamerané na prácu s portálom Edupage, ale
i ďalšími aplikáciami vhodnými na online vzdelávanie.
- Dôsledne dodržiavame hygienické a bezpečnostné opatrenia vydané ÚVZ SR a hlavným
hygienikom SR.
- Každý vyučujúci vopred informoval žiakov za svoj vyučovací predmet, akou formou bude
prebiehať vzdelávanie v prípade prerušenia vyučovania (frekvencia, spôsob komunikácie,
hodnotenie práce žiakov, atď.).
- Každý triedny učiteľ si so žiakmi svojej triedy a ich zákonnými zástupcami dohodol spôsob
komunikácie a zasielania aktualizovaných informácií v prípade prerušenia vyučovania. TU zároveň
informoval žiakov, ktorí nemajú prístup k IKT, o distribučnom mieste na vrátnici školy, kde si môžu
vyzdvihnúť učebné materiály v papierovej podobe.
- Pri plánovaní školského roku 2020/2021 (aj počas neho) sledujeme usmernenia a ich aktualizácie
zverejňované na webovom sídle MŠVVaŠ SR aj na Učíme na diaľku.
- Organizácia teoretického a praktického vyučovania na škole sa počas prezenčného vzdelávania (v
čase od 2.septembra do 11.októbra 2020) riadila „semaforom“ (manuálom odporúčaní v troch
úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej, vydaným MŠVVaŠ SR)
Zelená fáza:
- v škole nie je žiaden pozitívny žiak alebo zamestnanec,
- v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia COVID-19 (ani jeden
žiak/zamestnanec nie je pozitívny)
Oranžová fáza:
- v škole je potvrdené ochorenie COVID-19 u žiaka alebo zamestnanca
Červená fáza:
- v škole je potvrdených viacero pozitívnych prípadov medzi žiakmi alebo zamestnancami.

Pozor: „Semafor“ v čase dištančného štúdia už neplatí.

Samotné dištančné vzdelávanie

T: v priebehu školského roku 2020/21

Varianty prerušenia vyučovania
a) Vyučovania sa nezúčastňuje iba niekoľko jednotlivých žiakov triedy / viacerých tried, vtedy
postupujeme analogicky, ako keď je žiak / žiaci krátkodobo chorý / -í.
b) Vyučovania sa nezúčastňuje celá trieda na dobu max. 5 pracovných dní (v prípade
nepotvrdeného podozrenia na ochorenie alebo v čase karantény), vtedy sú žiakom zadávané
jednorazové zadania, ktoré sú po návrate žiaka do školy vyhodnotené.
c) Vyučovania sa nezúčastňuje celá trieda viac ako 5 pracovných dní, vtedy prechádza na
dištančné vzdelávanie.

Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov s účinnosťou od 12.októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské
vyučovanie v stredných školách. Škola prechádza na dištančné vzdelávanie.
Pravidlá dištančného vzdelávania na teoretickom vyučovaní
1. Dištančné vzdelávanie zabezpečí riaditeľka školy.
2. Dištančné vzdelávanie je povinné pre všetkých žiakov školy.
3. Prechodom na dištančné vzdelávanie sa prerušuje praktické vyučovanie, v triedach sa realizuje
len dištančné teoretické vyučovanie (výnimka sa vzťahuje na triedy SDV, u ktorých je možné
naďalej pokračovať v realizácii praktického vyučovania podľa pandemickej situácie u konkrétneho
zamestnávateľa, ak jeho realizácia nevyžaduje ubytovanie žiaka v školskom internáte).
4. Dištančné vzdelávanie bude prebiehať podľa mimoriadneho rozvrhu tried, v ktorom budú
zahrnuté online vyučovacie hodiny, mimoriadny rozvrh bude realizovaný v čase od 1. po
5.vyučovaciu hodinu v rozsahu max. 4 vyučovacie hodiny. Mimoriadny rozvrh nie je viazaný
turnusovo, žiaci počas dištančného vzdelávania neabsolvujú odborný výcvik / odbornú prax.
5. Výnimka z mimoriadneho rozvrhu sa vzťahuje na študijný odbor obchodný pracovník (systém
duálneho vzdelávania), tieto skupiny / triedy fungujú naďalej turnusovo (striedavo ODV
a teoretické vyučovanie).
6. Pre učebné odbory bol vypracovaný denný harmonogram zasielania úloh z jednotlivých
predmetov. V triedach učebných odborov sa takisto realizuje iba teoretické vyučovanie.
7. Online vyučovacie hodiny prebiehajú v čase rozvrhu, z jedného predmetu môžu byť maximálne 2
online vyučovacie hodiny za týždeň. Vyučujúci žiakom vopred potvrdí online vyučovaciu hodinu
v rámci mimoriadneho rozvrhu hodín. Na zvyšné hodiny vyučovacieho predmetu zasiela vyučujúci
žiakom triedy učebné materiály cez Edupage v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti
s určením presného termínu na preštudovanie, vypracovanie a odovzdanie.
8. Ak sa žiak z objektívnych dôvodov nemôže zúčastniť online vyučovacej hodiny, je povinný svoju
neúčasť vopred ospravedlniť u príslušného vyučujúceho a u svojho triedneho učiteľa.
9. Vyučujúci predmetov TSV, ETI / NAB, OBN a SPK zadajú žiakom témy seminárnych prác (resp.
úlohy podobného charakteru) a oboznámia ich s termínom odovzdania týchto úloh. Tieto
predmety sa nebudú vyučovať online, ani nebudú zastúpené v mimoriadnom rozvrhu hodín.

10. Pre žiakov, ktorí nemajú možnosť vzdelávať sa s využitím IKT, bolo pripravené distribučné miesto
na vrátnici školy, kde si budú títo žiaci vyzdvihovať materiály k jednotlivým vyučovacím
predmetom v papierovej podobe vo vopred dohodnutý termín (vždy v pondelok od 10.00hod.).
V rovnakom termíne žiaci odovzdajú vypracované úlohy za celý predchádzajúci týždeň.
11. Počas dištančného vzdelávania budú učitelia venovať zvýšenú pozornosť žiakom so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.
12. Vyučujúci a žiaci budú využívať jednotnú dohodnutú školskú platformu – EDUPAGE (vyučujúci
môže počas dištančného vyučovania používať aj iné doplnkové platformy, resp. aplikácie, na
ktorých sa so žiakmi vopred dohodne, napr. SKYPE, JITSI MEET, MS TEAMS).
13. Dĺžka vyučovacej online-hodiny počas dištančného vyučovania je max. 45 minút – vyučujúci
určuje vhodnú dĺžku v závislosti od obsahu a formy vyučovania (súčasťou vyučovacej hodiny môže
byť napr. krátke video, výklad učiteľa v písomnej podobe alebo formou videokonferencie,
niekoľkominútová fáza samostatnej práce žiakov s následnou diskusiou prostredníctvom
videokonferencie alebo chatu, atď.).
14. Vyučujúci je povinný za svoj vyučovací predmet oboznámiť žiakov pred každou aktivitou počas
dištančného vzdelávania s kritériami hodnotenia, ako bude aktivita hodnotená
(známkovaná/neznámkovaná, hodnotená slovne/bez hodnotenia). Okrem známky je vyučujúci
povinný žiakovi poskytnúť aj formatívne / slovné hodnotenie jeho aktivity (v zmysle Metodického
pokynu č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl).
15. Žiak odovzdá úlohu v stanovenom termíne podľa požiadaviek vyučujúceho - po termíne sa
považuje úloha za nesplnenú, v prípade, že ide o klasifikovanú úlohu, hodnotí sa nedostatočnou.
16. Žiak je povinný zúčastňovať sa online vyučovania podľa technických možností, v prípade
problémov so zabezpečením tohto vyučovania je povinný informovať triedneho učiteľa, ale aj
vyučujúcich jednotlivých vyučovacích predmetov a MOV. V tomto prípade prebieha vyučovanie
žiaka „offline formou“ – t.j. žiak si vyzdvihuje učebné materiály z jednotlivých predmetov
v papierovej podobe na dohodnutom distribučnom mieste (na vrátnici školy) každý pondelok od
10.00 hod. a zároveň každý ďalší pondelok odovzdáva svoje vypracované úlohy.
17. Ak žiak musí zotrvať v domácej karanténe z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19, resp.
z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID-19 a nemá technické možnosti práce s IKT – je povinný
o tejto skutočnosti informovať triedneho učiteľa, ktorý následne informuje všetkých
vyučujúcich príslušných predmetov. Žiak buď poverí niekoho z okruhu známych vyzdvihnutím
a doručovaním učebných materiálov z/na distribučné miesto na vrátnici školy napr. do domácej
poštovej schránky, alebo odovzdá vypracované zadania po ukončení karantény na základe
dohody s príslušným vyučujúcim.
18. Žiak má právo žiadať náhradné zadanie od vyučujúceho, ak sa nezúčastní vyučovania
z objektívnych dôvodov – žiak alebo zákonný zástupca vopred oznámi TU, vyučujúcemu daného
predmetu dôvod absencie na vyučovaní.
19. Vyučujúci a MOV môže poskytnúť žiakom a rodičom v jednotlivých triedach konzultačné hodiny
mimo rozvrhu, kde bude riešiť vzniknuté problémy.
20. Triedny učiteľ je povinný monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede,
realizovať online triednické hodiny, komunikovať s ostatnými vyučujúcimi a zákonnými
zástupcami žiakov.
21. Učitelia pracujú zo školy, pokiaľ im nie je nariadená práca z domu (home office). Ich pracovná
doba je 7.30 hod. – 12.30 hod. (5 vyučovacích hodín + obedňajšia prestávka).

Pravidlá praktického vyučovania v období núdzového stavu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Po prerušení dištančného vzdelávania žiaci nastupia znova na odborný výcvik / odbornú prax.
ODV / OPX bude realizovaná v blokoch.
Podmienky a formu ODV / OPX v systéme duálneho vzdelávania určujú samotní zamestnávatelia.
Organizáciu ODV / OPX v blokoch zabezpečíme tak, aby nedošlo k premiešavaniu žiakov z rôznych
tried a ročníkov.
Miestom vykonávania ODV budú školské zariadenia praktického vyučovania a z kapacitných
dôvodov aj odborné, resp. kmeňové učebne v škole.
Žiaci v týchto dňoch odpracujú denne 4 hodiny, no započítané im denne bude 6, príp. 7 hodín
(akoby odpracovali riadnu dĺžku ODV počas dňa). To isté platí v prípade absencie – ak žiak
nenastúpi na predpísaný ODV, bude mu započítaných 6, príp. 7 vymeškaných hodín.
Harmonogramy ODV budú v tomto období vypracované vždy na 1 týždeň vopred a budú sa
aktualizovať a meniť podľa epidemiologickej situácie.
Podrobné rozpisy s presným časovým harmonogramom ODV vypracujú a žiakom, ale i triednym
učiteľom zašlú hlavné MOV.
Odporúčame žiakov počas ODV hodnotiť v čo najväčšej frekvencii, aby mali žiaci dostatok známok
na klasifikáciu.
Praktické vyučovanie sa využíva zásadne na precvičovanie zručností, nie na teoretické vyučovanie
odborných predmetov (tieto sa vyučujú v čase dištančného vzdelávania).

