
Spojená škola, Ul. M. R. Štefánika 1, Vrútky 

 
 

Pokyny pre vzdelávanie žiakov od 26. 10. 2020 až do odvolania 

 
 

26. 10. 2020 – žiaci 1. aj 2. stupňa majú riaditeľské voľno.  

 

27. 10. 2020 – žiaci 1. stupňa nastupujú do školy o 7, 30 hod. Učia sa tak ako 

doteraz -  podľa svojho rozvrhu. 

ŠKD je v prevádzke denne od 6, 00 - 16, 30 hod. 

Školská jedáleň zabezpečuje pre žiakov 1. stupňa obed na základe Vašej 

objednávky cez internet. 

 

27. 10. 2020 – žiaci 2. stupňa prechádzajú na dištančné vzdelávanie so 

svojimi učiteľmi. 

 

Jesenné prázdniny, kedy sa dištančné vzdelávanie nerealizuje: 

30. 10. – 02.11. 2020 a 06. – 09. 2020 

 

Pokyny pre žiakov 2. stupňa k dištančnému vzdelávaniu: 
 

 • od utorka 27. 10. do piatku 27. 11. 2020 bude vzdelávanie pre žiakov 5.- 9. ročníka     

    prebiehať dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu, ktorý triedni učitelia žiakom  

    zverejní dňa 26. 10. 2020,   

 • dištančné vzdelávanie a zadávanie úloh bude prebiehať prostredníctvom portálu EduPage 

  

     a služby GSuite -Google for Education (Google Clasroom, Google Meet a ďalšie 

  

     služby). Žiaci 2. stupňa základnej školy a gymnázia majú v tejto službe vytvorené  

 

     a aktivované žiacke účty na doméne školy @spojenaskolavrutky.sk.  
  

 • v pondelok 26.10. 2020 prebehne "Technická skúška vzdelávania". Jednotlivé triedy sa    

    spoja s triednym učiteľom prostredníctvom Edupage a GSuite v dohodnutom termíne.  

    Počas stretnutia žiaci otestujú kvalitu spojenia, dostanú od triedneho učiteľa nový  

    rozvrh a oboznámia sa s  usmerneniami a kritériami hodnotenia ich práce počas celého  

    obdobia.   

    O presnom čase stretnutia, bude žiakov jednotlivých tried vopred informovať triedny  

    učiteľ, 
  



 • je dôležité, aby žiaci pravidelne sledovali EduPage, Facebook a webovú stránku školy.     

     Rovnako je potrebné, aby sa žiaci prihlásili do programu GSuite (študentské účty na  

     doméne  @spojenaskolavrutky.sk). 

     Prihlasovacie údaje žiakom odovzdal vyučujúci p. Bačiak na hodine informatiky, kde im  

 

     vysvetlil aj používanie platformy GSuite-Google for Education. Žiaci si aktivovali svoje  

 

     žiacke účty, vyskúšali si prihlásenie cez PC aj mobilné telefóny. V telefónoch si tiež  

  

     doinštalovali potrebné aplikácie Učebňa Google, Meet. 

 

     V prípade technických otázok informujte a poraďte sa s pánom učiteľom Bačiakom – t.č.  

 

     0907846808,  mail: baciakm@spojenaskolavrutky.sk 

 

 •   žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní študovať  

 

     zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení a podobne,  
  

 •   v prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania, sú zákonní zástupcovia  

 

      alebo žiaci povinní kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho 

  

      vyučujúceho daného predmetu, 

 
  

 •    žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, bude kontaktovať vyučujúci alebo 

  

      vedenie školy a zistí príčinu. V prípade, že žiak nemá prístup k internetu, škola  

 

       zabezpečí papierovú formu zadaných úloh a vedenie školy dohodne spôsob doručenia 

  

       zadaných úloh žiakovi, 

 

 •     ospravedlnenie alebo neospravedlnenie účasti žiaka na dištančnom vzdelávaní je prílohou  

 

       týchto pokynov -  informácie pre rodičov, 

 

 •     školská jedáleň nevarí obedy pre žiakov dištančného vzdelávanie, konkrétne informácie 

  

       o strave podá riaditeľka ŠJ na tel. čísle 0911308309. 

 

   Pri akejkoľvek zmene vzdelávania žiakov Vás budeme ihneď informovať. 

 

 

 

    Vo Vrútkach 25. 10. 2020                                                            PaedDr. Erika Repková 

                                                                                                        riaditeľka školy 

mailto:baciakm@spojenaskolavrutky.sk

