PRAVIDLÁ ONLINE VYUČOVANIA
PRE ŽIAKOV:














Nájdem si tiché miesto pri stole.
Na hodinu sa pripojím včas a pod svojím skutočným menom.
Ak je to možné, mám zapnutú kameru.
Kým nie som vyvolaný, mikrofón mám vypnutý.
Pomôcky si nachystám pred hodinou, presne ako v škole.
Zvládnem to sám. Rodičov požiadam o pomoc len s technikou, nie s odpoveďou.
Desiatu si nechám na prestávku.
Rešpektujem ostatných, nevysmievam sa, neskáčem nikomu do reči.
Na online hodine sa správam slušne a nečetujem s ostatnými spolužiakmi.
Ak sa nemôžem zúčastniť online vyučovania, informujem o tom daného vyučujúceho ešte
pred hodinou.
Úlohy posielam v stanovenom termíne, ak sa mi dá, tak do 17:00.
Môžem požiadať vyučujúceho o pomoc, v čase od 8:00 do 16:00. V nevyhnutných prípadoch
aj v inom čase po dohode s vyučujúcim.
Kontrolujem a sledujem : www.zspalnam.sk, www.bezkriedy.sk, e-mailovú adresu.

PRE UČITEĽOV:








Som tu pre žiakov, rodičov v čase od 8:00 do 16:00. Po dohode aj v inom čase.
Sústreďujem pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby.
Spravodlivo hodnotím každého žiaka s rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu
prípravu a dištančné vzdelávanie.
Mám online hodiny v stanovenom čase. V nevyhnutných prípadoch sa môžem so žiakmi
dohodnúť aj na zmene času online vyučovania tak, aby som neblokoval iné predmety.
Počas online hodín mám právo skúšať a hodnotiť žiakov.
Hodnotím aktivitu žiakov a dodržiavanie termínov pri odovzdávaní stanovených úloh.
Snažím sa redukovať učivo na to najdôležitejšie a využiteľné pre budúcnosť žiakov.

PRE RODIČOV:
 Sledujem školskú webovú stránku – www.zspalnam.sk, svoj e-mail.
 Nákupy a návštevy s deťmi realizujem v popoludňajších hodinách.
 Ak potrebujem poradiť, vysvetliť, pokojne sa obrátim na triedneho učiteľa alebo vyučujúceho
daného predmetu v čase od 8:00 do 16:00.
 Nechávam priestor svojmu dieťaťu počas online vyučovania – nesledujem ho/ nepomáham
mu.
 Ak sa mi niečo nepáči, poviem to priamo vedeniu školy a nájdeme spoločné riešenie.

V Spišskom Podhradí 10. 11. 2020

Ing. Eva Grigerová, riaditeľka školy

