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INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ 
TECHNOLÓGIE 

Základné informácie pre študentov 
zverejnené online 
Zabezpečenie internetového 
pripojenia pre školu
Vytvorenie prostredia pre online 
výučbu (EduPage, MS, Google, a pod.) 
Vytvorenie prostredia na zadávanie 
úloh študentom a žiakom
Nastavenie pravidelných týždenných 
porád o využívaní a fungovaní IKT*
Vytvorenie komunikačného plánu  
(v prípade nového využitia IKT  
- online výučby)
Zabezpečenie IKT vybavenia  
pre učiteľov

*IKT - Informačné a komunikačné technológie
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Na čo nezabudnúť 
pri zavádzaní online 
vzdelávania

RODIČIA A ŠTUDENTI

Zabezpečenie núdzových kontaktov  
na študentov
Kontrola núdzových kontaktov  
pre študentov
Mesačné virtuálne triedne rodičovské 
združenie ¬ informácie o tom,  
ako bude prebiehať výučba
Overenie, že výučba prebieha  
na jednej platforme, rovnakým 
spôsobom pre všetky predmety  
v danej triede

ZAMESTNANCI ŠKOLY

Pracovné zmluvy, práca z domu
BOZP pre prácu z domu
Zabezpečenie pravidelných porád
Vytvorenie krízového štábu pre 
online výučbu (riaditeľ, IKT, psychológ, 
didaktik) 
Zabezpečenie porád na diaľku
Pravidelné informácie od riaditeľa 
pre učiteľov a nepedagogických 
zamestnancov
Nastavenie pravidelných týždenných 
porád o didaktike na diaľku
Zabezpečenie školení pedagogických 
zamestnancov v súvislosti s výučbou  
na diaľku  


