výtvarná
výchova,
etická
výchova,
náboženská
výchova
katolícka/evanjelická.
¬Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania
vo svojej triede, komunikovať, spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi
a v rámci možností riešiť problémy spoločne.
¬V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci
povinní kontaktovať svojho triedneho učiteľa, resp. konkrétneho
vyučujúceho.
¬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.
¬Žiaci sú povinní každý deň kontrolovať svoju internetovú žiacku knižku
alebo aplikáciu MS Teams a sledovať aktualizácie na webovom sídle školy.

Povinnosti a správanie žiakov počas dištančného vzdelávania

¬Žiaci sú povinní zúčastniť sa na dištančnom vzdelávaní, sú povinní
komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní aktívne
pracovať, študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom
výsledky riešení a podobne. Neúčasť na online vyučovaní musí zákonný
zástupca ospravedlniť vyučujúcemu.
¬Aj v čase dištančného vzdelávania sa musia žiaci správať slušne a v
súlade so školským poriadkom.
¬V čase online hodín žiaci nesmú vyrušovať, vybavovať si osobné
záležitosti so spolužiakmi.
¬Žiaci musia byť na online hodinu vopred pripravení (pomôcky a učebné
materiály).
¬Funkčnosť PC techniky si žiak vyskúša ráno, pred vyučovaním. Priebeh
výučby nenarúša skúšaním techniky počas vyučovania.
¬Za nevhodné správanie alebo vyrušovanie môže učiteľ takéhoto žiaka
z vyučovania „odpojiť“. Takéto správanie vyučujúci zaznačí ako poznámku
do IŽK a bude prerokované v pedagogickej rade.

Stravovanie v školskej jedálni:

¬Výdaj stravy bude prebiehať v čase 11:40-14:00 po triedach.
¬ Odhlasovanie z obedov sa realizuje tak ako doteraz – mailom –
jedalen@zsceska.sk , telefonicky – 44 37 39 41, na webe – www.eskoly.sk
po zadaní prihlasovacích údajov, ktoré ste dostali pri prevzatí čipu.
¬Pred odchodom na obed si každý umyje ruky – v triede alebo na WC
(použije mydlo v dávkovači a papierové utierky) alebo si vydezinfikuje ruky
použitím dávkovača dezinfekcie pred vstupom do jedálne.
¬Stravu vydá žiakovi personál spolu s čistým príborom.

Pobyt v školskom klube detí (ŠKD):

¬Ranná (zberná) služba nebude v ŠKD zabezpečovaná.
¬V čase od obeda do 17:30 h je každá trieda s pridelenou vychovávateľkou.
V prípade priaznivého počasia trávia deti čas vonku v areáli školy, pričom sú
jednotlivé triedy na presne vymedzenom priestranstve, aby nedochádzalo k
miešaniu detí jednotlivých tried.
¬Pedagógovia trávia čas s deťmi len v areáli školy, nakoľko nie je vhodné,
aby sa miešali v priľahlých detských ihriskách alebo v parkoch s inými deťmi.

