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Usmernenie riaditeľa Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša, 

M. Benku 7, Prešov 

 k priebehu ďalšieho vyučovania dištančnou formou a hodnoteniu 

vyučovacích predmetov v čase prerušenia priameho vyučovania 

 

 Vyučovanie prebieha elektronicky formou zadávania úloh a ich následnej kontroly cez 

Edupage a formou online vyučovacích hodín cez aplikáciu Skype.  

 V prípade nedostatočnej rýchlosti internetového pripojenia zo strany učiteľa alebo 

žiaka pre kvalitný videohovor, môže výuka prebiehať zasielaním videozáznamov 

výkonu žiaka alebo vypracovania zadanej úlohy a následnými konzultáciami vo forme 

chatu alebo telefonického hovoru.  

 Učiteľ môže v závislosti od potrieb pre vyučovanie daného predmetu a po dohode so 

žiakom využiť aj inú elektronickú komunikačnú platformu (napr. Zoom, Messenger...). 

 Na evidenciu zadávaných úloh na online hodinách slúži Edupage, sekcia 

Úlohy/písomky. 

 Každý pedagóg a žiak je povinný prihlásiť sa a komunikovať cez platformy Edupage 

a Skype, ktoré sú bezplatné. 

 Od 4. mája 2020 bude prebiehať online vyučovanie všeobecnovzdelávacích 

a odborných teoretických predmetov podľa presne stanoveného, upraveného 

rozvrhu. Vždy v piatok do 18:00 bude na Edupage zverejnený rozvrh online hodín na 

ďalší týždeň.  

 Účasť žiakov na online hodinách podľa upraveného rozvrhu je POVINNÁ! 

 Každý triedny učiteľ vytvorí v aplikácii Skype skupinu žiakov svojej triedy, kde bude 

raz týždenne prebiehať online triednická hodina v presne určenom pravidelnom čase 

zapracovanom do rozvrhu hodín.  

 Každú prekážku (technickú alebo zdravotnú), ktorá bráni žiakovi zúčastňovať sa 

elektronického vyučovania, je tento povinný ihneď oznámiť svojmu triednemu 

učiteľovi! 

 Termíny sviatkov a prázdnin budú dodržiavané, v týchto termínoch nebudú zadávané 

žiadne úlohy. Tento čas bude využitý na regeneráciu a oddych. 

Priebežné hodnotenie žiakov môže byť slovné, hodnotenie známkou a percentuálne:   
100 - 85% 

84 - 72% 

69 - 55% 

54 - 40% 

39 - 0% 
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 Po prerokovaní v pedagogickej rade na zasadnutiach jednotlivých predmetových 

komisií riaditeľ SKDK Prešov vydáva nasledovný pokyn k záverečnému hodnoteniu:  

Záverečné hodnotenie vyučovacích predmetov na konci júna bude pozostávať 

z portfólií žiackych prác a s rozhovorov s nimi. Pri hodnotení je potrebné prihliadať 

na individuálne podmienky každého žiaka a brať do úvahy aj jeho sebahodnotenie. 

Hodnotiť bude vyučujúci daného predmetu. Komisionálne skúšky v zmysle 

koncoročného hodnotenia praktických vyučovacích predmetov sa nekonajú. 

 Predmety Etická výchova a Náboženská výchova budú hodnotené slovom 

„absolvoval“.  Všetky ostatné vyučovacie predmety budú hodnotené známkou. 

 KAŽDÝ ŽIAK JE POVINNÝ KOMUNIKOVAŤ S PEDAGÓGMI, ZÚČASTŇOVAŤ SA ONLINE 

HODÍN A PLNIŤ ÚLOHY Z TEORETICKÝCH AJ PRAKTICKÝCH PREDMETOV PODĽA 

ZADANIA PEDAGÓGOV! VŠETKY ZADANÉ ÚLOHY JE NUTNÉ SPLNIŤ POKIAĽ MOŽNO 

V URČENOM TERMÍNE. 

 V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred 

postupom do vyššieho ročníka komisionálne preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo 

subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku. Preskúšanie sa 

vykoná najneskôr do 31.8.2020 na základe rozhodnutia pedagogickej rady.  

 ŽIAK, KTORÝ SA ÚMYSELNE VYHÝBA PLNENIU POVINNOSTÍ BUDE MUSIEŤ BYŤ 

PRESKÚŠANÝ V NÁHRADNOM TERMÍNE V AUGUSTE 2020 KOMISIONÁLNE! 

 Všetky pokyny tohoto usmernenia platia aj pre študentov, ktorým bol v školskom 

roku 2019/2020 schválený riaditeľom školy individuálny učebný plán. 

 

 

V Prešove 29.4.2020      PaedDr. Viliam Stanek, PhD. 

              riaditeľ SKDK Prešov 

  

  

 

 

 

 

 

 


