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Dodatok k školskému poriadku na obdobie mimoriadne prerušeného vyučovania 

V čase mimoriadne prerušeného prezenčného vyučovania zabezpečuje SOŠD BA 

dištančné vyučovanie, ktoré je povinné pre všetkých žiakov školy. Dištančná forma 

vzdelávania prebieha prostredníctvom elektronickej komunikácie s vyučujúcimi cez Edupage 

stránku školy, E-learning. 

Pravidlá online vyučovania: 

- online hodiny sa realizujú v čase, ktorý zodpovedá rozvrhu hodín v škole 

prostredníctvom:  

 portálu: https://elearning.sosdba.sk  a samoštúdiom študentov podľa 

pokynov vyučujúcich, účasťou v kurze a splnením podmienok k vyučovacej 

hodine, 

 online vyučovacími hodinami prostredníctvom aplikácií napr.: Discord, 

Google Meet, Zoom, Skype, MS Teams a pod. 

- Učitelia jednotlivých predmetov si po vzájomnej dohode so žiakmi stanovia 

podmienky spolupráce, splnenej účasti a aktivity počas online hodín. 

- Učitelia zadávajú žiakom nové učivo na samoštúdium, úlohy a zadania v čase od 7.20 

do 15.00 hod. podľa platného rozvrhu v primeranom rozsahu a náročnosti s určením 

presného termínu na precvičenie/vypracovanie. 

- Žiaci sú povinní denne sledovať správy na EduPage, E-learning, kde jednotliví 

učitelia posielajú pokyny k dištančnému vzdelávaniu.  

- Účasť žiakov na online vyučovaní je povinná (v prípade neúčasti alebo neskorého 

prihlásenia je potrebné absenciu dokladovať ospravedlnením od zákonného zástupcu, 

resp. lekára). Na online hodinách žiak pozorne aktívne pracuje a svedomito 

odovzdáva zadané úlohy v stanovenom čase. 

- Počas online vyučovania sa žiak venuje výhradne vyučovacej hodine, ktorá je aktuálna 

podľa rozvrhu. 

- Za neúčasť na online vyučovaní sa považuje pasivita žiaka, nereagovanie na výzvy 

vyučujúceho, neodovzdávanie zadaní a samotná neúčasť na online vyučovaní. 

- Žiaci sú povinní riadiť sa zásadami správania podľa platného školského poriadku. 

Vedomé porušovanie pravidiel dištančného vyučovacieho procesu sa zaznamená 

poznámkou do EŽK, resp. neospravedlnenou účasťou podľa vážnosti priestupku. 

https://elearning.sosdba.sk/


- Učiteľ poskytuje žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného zhodnotenia, 

hodnotenia známkou, percentami, bodmi a podobne. Koordinátor spolupráce  so 

žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia je inkluzívny tím, ktorý pozostáva zo špeciálneho 

pedagóga, sociálneho pedagóga a školského psychológa. 

- Žiaci sú počas dištančného vyučovania povinní správať sa slušne, prostredníctvom 

skupiny nerozširovať nemravný alebo hanlivý obsah 

- Žiaci, ktorí sa dištančného vyučovania nemôžu zúčastniť z objektívnych dôvodov 

(absencia technológie – PC, internet, wifi, tablet, mobil), sú povinní túto skutočnosť 

oznámiť svojmu triednemu učiteľovi a zúčastňovať sa prezenčnej výučby (maximálne 

5 žiakov na 1 pedagóga). 

- Žiaci majú počas dištančného vyučovania zakázané urážanie a nadávanie, 

obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážanie a vydieranie, zverejňovanie trápnych, 

intímnych alebo upravených fotografií, videí prostredníctvom aplikácií napr.: Discord, 

Google Meet, Zoom, Skype, MS Teams a pod.  

- Žiaci majú počas dištančného vyučovania zakázané šírenie osobných informácií 

o iných žiakoch, vytváranie falošných a posmešných profilov a nenávistných skupín. 

- Žiaci majú počas dištančného vyučovania zakázané kradnutie účtov, profilov žiakov 

a učiteľov. 

- Žiaci majú zakázané Kyberšikanovanie, Kybernetické prenasledovanie, Happy 

slapping a akúkoľvek formu elektronického šikanovania.  

- Ak má žiak vedomosť o elektronickom šikanovaní, je povinný túto skutočnosť ohlásiť 

triednemu učiteľovi. 

V prípade ak žiak od začiatku prerušenia vyučovania nereaguje na zadané úlohy, neplní si 

školské povinnosti zo subjektívnych dôvodov a nezúčastňuje sa dištančného vzdelávania, 

bude hodnotený podľa aktuálnych pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

a pedagogickou radou schváleného interného usmernenia na hodnotenia a klasifikáciu na 

Strednej odbornej škole dopravnej v Bratislave.  

 

V Bratislave, dňa 7.12.2020     Ing. Martin Zatkalík, PhD. 

                                                                                                         riaditeľ školy 


