
Evanjelické gymnázium 

Jesenského 836, 980 61  Tisovec 

Informácie o dištančnom vzdelávaní pre rodičov 
 

Účasť Vášho dieťaťa na dištančnom vzdelávaní je povinná !!! 
 

Rozvrh počas dištančného vzdelávania 
- rozvrh hodín v čase dištančného vzdelávania je rovnaký ako v prezenčnej forme 

- prosíme Vás, aby ste Vášmu dieťaťu vytvorili čo najoptimálnejšie prostredie pre učenie bez 

rušivých prvkov 

- učitelia v dostatočnom predstihu, minimálne 1 deň dopredu určia, či bude hodina prebiehať 

online, alebo budú žiaci na zadaných  úlohách pracovať samostatne prostredníctvom IKT 

- prosíme Vás o podporu školy a učiteľov v snahe poskytnúť Vášmu dieťaťu kvalitné online 

dištančné vzdelávanie 

Informovanosť a komunikácia 
- vedenie školy bude prostredníctvom správ na EduPage školy informovať rodičov o všetkých 

dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa dištančného vzdelávania (v prípade ak máte problém 

s prístupom na EduPage školy, kontaktujte nás na mailovej adrese skola@egt.sk) 

- Vaše deti sa s učiteľmi jednotlivých predmetov dohodli na tom, ktoré aplikácie budú používať na 

komunikáciu  a ktoré na online vzdelávanie 

- prostredníctvom dohodnutých aplikácií budú s učiteľmi komunikovať a učitelia ich budú 

prostredníctvom týchto aplikácií informovať o všetkých podstatných skutočnostiach týkajúcich 

sa vzdelávania 

- o spôsobe spoločnej komunikácie v rámci triedy  sa dohodnete s triednymi učiteľkami 

- zákonnému zástupcovi zostáva povinnosť informovať školu o všetkých dôležitých 

skutočnostiach, ktoré žiakovi bránia v plnení súčasnej formy vzdelávania, vrátane zdravotných 

problémov  

- v prípade, že sa vaše dieťa nemôže z objektívnych príčin zúčastniť dištančného online 

vzdelávania, informujte o tom neodkladne triednu učiteľku 

- odporúčame Vám oboznámiť sa s dokumentom ,,Pravidlá dištančného vzdelávania pre žiakov 

EGT“ 

Technické vybavenie:  

- na začiatku školského roku Vaše deti  vyplnili dotazník o možnostiach IKT vybavenia na 

dištančné vzdelávanie a možnostiach pripojenia na online vyučovanie, čo je základným 

podkladom pre učiteľov pri príprave dištančného vzdelávania 

- v prípade, že má Vaše dieťa problém s IKT vybavením, kontaktuje prosím správcu školskej 

siete na mailovej adrese: juraj.remen@egt.sk  

- Po komunikácii so správcom siete, škola Vášmu dieťaťu zapožičia IKT vybavenie na čas 

dištančného vzdelávania 

 ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE:  
AK MÁTE AKÝKOĽVEK PROBLÉM, KONTAKTUJTE NÁS A NEBOJTE SA 

POŽIADAŤ O POMOC! :) 
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