DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE
Minister 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 (ďalej len „školský zákon“) rozhodol s účinnosťou od 26. 10. 2020
o mimoriadnom prerušení školského vyučovania až do odvolania.
Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách
v termínoch 30. 10. 2020, 02. 11. 2020, 06. 11. 2020 a 09. 11. 2020.
Na základe rozhodnutia ministra školstva škola prechádza na dištančnú výučbu vo všetkých
triedach, teda od 26. 10. 2020 aj v triedach I. až IV. ročníka osemročného denného štúdia
(príma A až kvarta B).
Žiakom vyššie uvedených ročníkov a ich rodičom boli prostredníctvom Edupage odoslaný
vypracovaný rozvrh online vyučovacích hodín.
ONLINE HODINY
Všetky online vyučovacie hodiny budú prebiehať v prostredí MS Teams, kde sú pre
jednotlivé hodiny vytvorené kanály v príslušnom tíme.
Dĺžka vyučovacej hodiny trvá 40 minút a jej začiatok je identický so začiatkom vyučovacej
hodiny v škole.
OFFLINE HODINY
Na offline vyučovacie hodiny, ktoré prebiehajú podľa rozvrhu hodín triedy, budú
učiteľmi jednotlivých predmetov zadávané pracovné listy, projekty a iné zadania
prostredníctvom prostredia Google Classroom a oznámené na Edupage.
Všetci žiaci sú povinní sa riadiť pokynmi jednotlivých vyučujúcich.
Na webovom sídle školy www.galeje.sk je zverejnená Organizácia dištančného vyučovania
a zásady hodnotenia.
Žiadame všetkých žiakov, aby si svedomito plnili svoje študijné povinnosti počas
dištančného vzdelávania.
ABSENCIA ŽIAKOV
Absencia žiakov na online hodinách bude zaznamenávaná príslušnými vyučujúcimi
jednotlivých vyučovacích predmetov v elektronickej triednej knihe.
Absencia na offline hodinách bude riešená triednymi učiteľmi v spolupráci s rodičmi.
Preto prosíme rodičov žiakov, aby v prípade choroby alebo lekárskych vyšetrení informovali
triednych učiteľov.

ONLINE TRIEDNICKÉ HODINY
Aspoň raz za dva týždne si triedni učitelia naplánujú s triedou triednickú hodinu. Jej cieľom
bude nielen riešenie prítomnosti žiakov na dištančnom vzdelávaní, riešenie vzniknutých
problémov, ale aj povzbudenie, motivovanie žiakov do ďalšieho štúdia a vytváranie pozitívnej
klímy a psychickej pohody.
O ďalších usmerneniach a podrobnostiach k dištančnému i prezenčnému vzdelávaniu vás
budeme informovať prostredníctvom Edupage, e-mailu a webovej stránky školy.
Ďakujeme za pochopenie, osobnú zodpovednosť a súčinnosť nás všetkých v tejto neľahkej
situácii.
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