
Dodatok k Školskému poriadku SOŠ podnikania služieb  
po dobu trvania  dištančného vzdelávania 

1.) Dodatok k Školskému poriadku SOŠ podnikania a služieb je vydaný pre potreby počas dištančného 
vzdelávania.  

2.) V prípade prerušenia vyučovania na návrh ÚVZ SR alebo z iných vážnych dôvodov, v záujme 
plynulého chodu vzdelávania sa podľa možností bude realizovať dištančné vzdelávanie cez 
aplikáciu EduPage a Zoom. 

3.) V prípade dištančného vzdelávania platia  pre žiakov a pedagogických zamestnancov  pravidlá: 
a.) Dištančné vzdelávanie sa realizuje formou online vyučovacích hodín cez aplikáciu zoom a 

komunikácie cez EduPage. Ak žiak nemá technické možnosti vzdelávať sa prostredníctvom 
uvedených aplikácii, môže využiť e-mailové adresy vyučujúcich podľa dohody, alebo učebné 
texty a úlohy dostávať v písomnej forme a v písomnej forme úlohy aj odovzdávať podľa 
dohody so školou.   

b.) Žiak je povinný zúčastňovať sa dištančného online vzdelávania tak, ako by bol vzdelávaný 
prezenčne v školskom prostredí, dodržiavať dĺžku vyučovacích hodín a prestávok.  

c.) Vyučovací proces počas dištančného vzdelávania sa riadi rozvrhom hodín, ktorý sa líši od 
riadneho rozvrhu. Vyučovacia hodina online je odučená cez aplikáciu zoom a trvá 40 minút. 
Zvyšných 5 minút využijú  vyučujúci na odoslanie učebných textov, zadaní domácich úloh  
cez EduPage tak, aby si zadané úlohy mohli žiaci prezrieť  a prípadné nejasnosti s vyučujúcim 
ešte počas vyučovacej hodiny  odkonzultovať.  

d.) Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na online vyučovaní pre dôvody vopred známe, 
zákonný zástupca žiaka ospravedlní jeho neprítomnosť na vyučovaní prostredníctvom 
triedneho učiteľa cez EduPage.  

e.) Ak sú vopred známe dôvody, žiaka z vyučovania uvoľňuje:  
 triedny učiteľ - na dobu troch dní 
 riaditeľka školy - na dobu dlhšiu než tri dni  
f.) Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, zákonný 

zástupca je povinný oznámiť túto skutočnosť triednemu učiteľovi najneskôr do 48 hodín (dva 
dni) tak, ako je to určené v školskom poriadku. V prípade, že tak zákonný zástupca neurobí, 
môže triedny učiteľ považovať žiakovu neprítomnosť na vyučovaní za neospravedlnenú.  

g.) V prípade plnoletého žiaka tiež platí, že je povinný oznámiť dôvod svojej neprítomnosti na 
dištančnom vzdelávaní triednemu učiteľovi za rovnakých podmienok ako je určené v bodoch 
d- f.  

h.) Žiak je povinný aktívne sa zapájať a komunikovať počas online vyučovacích hodín. Ak sa bez 
ospravedlnenia vzdiali z online vyučovacej hodiny a nereaguje na výzvu vyučujúceho, jeho 
neprítomnosť  bude považovaná za neospravedlnenú (akoby na vyučovaní nebol). 

i.) Žiak je povinný byť na online vyučovaní načas. V opačnom prípade za tri neodôvodnené a 
neospravedlnené neskoré príchody na online vyučovaciu hodinu je žiakovi udelená 1 
neospravedlnená hodina.  

j.) Žiaci aj vyučujúci dodržiavajú zásady slušnej a elektronickej komunikácie. 
k.) Od žiakov sa očakáva ich samostatná práca, ku ktorej ich vyučujúci systematicky vedú. 

Odpisovanie úloh, písomných prác z iných  zdrojov, je neprípustné. Takéto riešenia úloh 
budú klasifikované známkou  - nedostatočný.  Využívanie iných zdrojov informácií na 
doplnenie učiva je možný len na pokyn vyučujúceho. 



l.) Počas dištančného vzdelávania platia rovnaké výchovné opatrenia ako počas prezenčnej 
výučby. 

4.) Dodatok k Školskému poriadku SOŠ PaS ohľadom dištančného vzdelávania v súvislosti 
s respiračným ochorením COVID-19 bol schválený na pedagogickej rade dňa 18.11.2020  
a vstupuje do platnosti od 19.11.2020. 

5.) Dodatok je prístupný na webovom sídle školy spolu so školským poriadkom. 

 

 

 

 

 

         Ing. Natália Krejčiová 
                                                                              riaditeľka SOŠ podnikania a služieb 

 


