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Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, 073 01 Sobrance 

 

VNÚTORNÝ POKYN  RIADITEĽA  ŠKOLY č. 01/2020 
 

Usmernenie pre žiakov školy ku samoštúdiu 

počas prerušenia vyučovania od 16. marca 2020 
     

 

  

V nadväznosti na Usmernenie ministerky školstva vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských 

zariadeniach zo dňa 12. marca 2020 a v súlade s Usmernením k obmedzenej 

činnosti školy a školského zariadenia vydaného zriaďovateľom Košickým 

samosprávnym krajom zo dňa 13. marca 2020 riaditeľ Gymnázia v Sobranciach 

vydáva toto usmernenie určené pre všetkých žiakov školy: 
 

1. Uvádzam do platnosti od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane (alebo až do 

odvolania krízovej situácie) samoštúdium všetkých žiakov školy 

prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami 

školy nasledujúcimi formami: 

a) prioritne prostredníctvom edukačného portálu na webstránke školy,  

b) alebo prostredníctvom sociálnych sietí (ak v nej mali so svojim vyučujúcim 

vytvorenú vlastnú skupinu), 

c) alebo prostredníctvom emailovej komunikácie (ak ju už doteraz žiaci na 

komunikáciu s vyučujúcim používali). 

2. Žiaci si na začiatku uvedeného režimu: 

a) skontrolujú funkčnosť zariadenia (PC, notebook, tablet a pod.), internetu, 

webovského prehliadača, 

b) skontrolujú platnosť svojich prihlasovacích údajov EDUPAGE (v prípade 

nefunkčnosti kontaktujú školu na gsobrance@gsobrance.edu.sk,  

c) nainštalujú mobilnú aplikáciu EDUPAGE prístupnú na webstránke školy. 

3. Vyučujúci jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy na dennej báze 

(približne podľa platného rozvrhu hodín) v primeranom rozsahu a primeranej 

náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie: 

a) nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, ...), 

b) úlohy na precvičenie učiva,  

c) zadania na overenie pochopenia učiva,  

d) projekty na samostatnú prácu. 

4. Pochopenie nového učiva žiaci komunikujú s učiteľmi dostupnými elektronickými 

cestami komunikácie. 
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5. Žiaci odkliknú prevzatie materiálu, riešia zadané úlohy na dennej báze 

a odosielajú ich učiteľom. 

6. Vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas tohto obdobia budú súčasťou 

celkového hodnotenia za II. polrok školského roka 2019/2020 v danom predmete.  

7. Žiak o prípadných  vážnych technických alebo zdravotných prekážkach, ktoré 

znemožňujú samoštúdium, je povinný včas informovať vyučujúcich a triedneho 

učiteľa. 

 

V Sobranciach dňa 16.03.2020                          

 

 

 

 v. r. 

                                                                                                Mgr. Marián Mižák 

 

 

 


