Zápisnica z pedagogickej rady
konanej 23. 10. 2020

Program:
1. Modlitba
2. Otvorenie
3. Návrh opatrení dištančného vzdelávania
4. Záver

Priebeh:
1. Prítomných privítal, modlitbu predniesla Mgr. Beáta Benčajová.
2. S plánom zasadania pedagogickej rady prítomných oboznámil riaditeľ školy Mgr. Karol Palášthy.
3. Prítomní členovia pedagogickej rady podnetne diskutovali ohľadom aktuálnej situácie v súvislosti
s opatreniami Vlády SR od 26. 10. 2020 so zameraním na dištančné vzdelávanie.
Všetci prítomní sa zhodli na tom, že dištančné vzdelávanie žiakov 2. stupňa bude prebiehať
prostredníctvom aplikácie ZOOM.
Riaditeľ školy, Mgr. Karol Palášthy, navrhol prítomným časovú dotáciu využívania aplikácie ZOOM
podľa časových dotácií jednotlivých vyučovacích predmetov. O tomto návrhu prítomní členovia
podnetne diskutovali a zhodli sa na časovej dotácii.
Prítomní potom podnetne diskutovali aj o zostavení rozvrhu hodín jednotlivých vyučovacích
predmetov s ohľadom na individuálne obmedzenia žiakov, najmä z pohľadu dostupnosti
technického vybavenia u súrodencov.
Prítomní členovia sa rovnako vyjadrili ku klasifikácii a hodnoteniu činnosti žiakov počas
dištančného vzdelávania. Zhodli sa na tom, že vzhľadom na to, že sa mení iba forma vzdelávania,
klasifikácia a rovnako tak aj dochádzka na vyučovanie ostáva v nezmenenom režime. Overovanie
vedomostí a klasifikácia bude prebiehať pomocou testov cez EduPage, resp. pomocou iných
overovacích nástrojov. Riaditeľ školy, Mgr. Karol Palášthy, zdôraznil, aby sa zachovala
predovšetkým zásada spravodlivosti pri hodnotení vedomostí žiakov.
Prítomní sa rovnako zhodli na tom, že dištančné vzdelávanie bude náročné a zhodli sa na tom, že
by mali všetci dôsledne uplatňovať viaceré didaktické zásady, predovšetkým zásadu primeranosti,
individuálnosti, dostupnosti, objektívnosti, spravodlivosti.
Prítomní diskutovali aj na tému žiakov, ktorí nemajú dostatočné technické vybavenie dôležité na
zúčastnenie sa dištančnej formy vyučovania. Riaditeľ školy, Mgr. Karol Palášthy, vyzval k aktivite
asistentov učiteľa, aby kontaktovali vyučujúcich ohľadom preberaného učiva a vyučujúci, aby
pripravil materiály v písomnej podobe, ktoré budú asistenti učiteľa spoločne so sociálnym
pedagógom v tlačenej forme distribuovať žiakom, ktorí nemajú dostatočné technické vybavenie.
4. Záverečnú modlitbu predniesol Mgr. Matej Solivarský.

Uznesenie pedagogickej rady pri KSŠ sv. Františka Assiského
zo dňa 23. 10. 2020
Prijaté opatrenia KSŠ v súvislosti s prijatými opatreniami Vlády SR od 26. 10. 2020












Vzdelávanie dištančnou formou bude prebiehať prostredníctvom aplikácie ZOOM.
Vzdelávanie dištančnou formou prebieha na 2. stupni ZŠ a na celej SOŠ.
Klasifikácia a dochádzka žiakov je vykonávaná a vykazovaná rovnako, ako pri prezenčnom
vyučovaní.
Žiakom, ktorí nemajú dostatočné technické vybavenie budú učebné materiály distribuované
prostredníctvom asistentov učiteľa v spolupráci so sociálnym pedagógom.
Pri vyučovaní dištančnou formou uplatňovať didaktické zásady:
- Primeranosti,
- individuálnosti,
- objektívnosti,
- spravodlivosti,
- dostupnosti.
Na základe časovej dotácie jednotlivý hodín pomerne rozdeliť vyučovanie prostredníctvom
aplikácie ZOOM nasledovne:
- Pri dotácii 6h/týždeň
3h ZOOM
3h cvičenia.
- Pri dotácii 5h/týždeň
3h ZOOM
2h cvičenia.
- Pri dotácii 4h/týždeň
2h ZOOM
2h cvičenia.
- Pri dotácii 3h/týždeň
2h ZOOM
1h cvičenia.
- Pri dotácii 2h/týždeň
1h ZOOM
1h cvičenia.
- Pri dotácii 1h/týždeň
1h ZOOM
0h cvičenia.
Vyučovacie hodiny výchov sú v rovine odporúčania, resp. pomocou inštrukcií vyučujúceho,
ktorý žiakom odporučí náplň, no časové zaradenie nechá na zvážení zákonných zástupcov
žiakov.
Rozvrh

Uznesenie pedagogickej rady bolo jednohlasne schválené jej členmi 23. 10. 2020.
V Banskej Štiavnici 23.10.2020

...........................................
Zapísal Mgr. Jozef Matejkin

