
Pravidlá 
 dištančného
vyučovania a

online etikety  

 

 



Vitajte vo virtuálnych triedach milí
žiaci!

Na online hodinách sa navzájom rešpektujeme, robíme maximum,

a keď sa učíme, navzájom sa podporujeme



Vzdelanie je najmocnejšia
zbraň, ktorú môžeme použiť

na zmenu sveta

Nelson Mandela



Online 
Etiketa

Očakávaná slušnosť na online

hodinách

Poďme sa na to pozrieť bližšie!

Triedne
pravidlá

Pravidlá, ktoré si každý potrebuje

zapamätať a dodržiavať 



Triedne pravidlá
Pravidlá, ktoré si každý potrebuje zapamätať a dodržiavať



Je dôležité, aby sme čo najviac využili čas, ktorý

máme tráviť spolu. Všímajte si a kontrolujte si

svoj rozvrh a zmeny v ňom.

Na online hodinu
sa prihlás včas

Ak je to možné, môžeš prísť

dokonca o trošku skôr



Vytvor si svoj
priestor 

Vytvor si okolo seba

prostredie priaznivé pre

vzdelávanie 

Pripravte si  študijný priestor s materiálmi,

ktoré pre tento deň potrebujete. Pokračujte v

dodržiavaní rutiny ranného vstávania, 

 primeraného obliekania, správneho

stravovania a prípravy na vyučovanie.



Vhodne sa obleč

Je to súčasť dodržiavania tvojej rutiny počas

dištančného vzdelávania 

Správne oblečenie do online školy pomáha lepšie nastaviť myseľ a

pripraviť ju na vyučovanie. Oblečte si pohodlné a primerané oblečenie. 



Príď na hodinu
pripravený/á

Maximalizujete tým čas, ktorý

máte spolu

Uistite sa, že máte pripravené všetky

materiály,  ktoré potrebujete. Bude to pre  vás

počas hodiny jednoduchšie.



Online Etiketa 
Očakávaná slušnosť na online hodinách



Stíš si mikrofón

Aby sa zabránilo nežiadúcemu

hluku, rozptyľovaniu a

prerušovaniu hodiny 

Ak má učiteľ otázku alebo máš otázku ty, zruš

si stlmenie zvuku. Pred zapnutím zvuku použi

ikonu zdvihnutie ruky alebo počkaj, kým ti

mikrofón zapne učiteľ.



Jedenie a pitie
počas
prestávky 

Zameraj svoju pozornosť na hodinu 

Pred začatím každej ďalšej online hodiny máš

prestávky, počas ktorých sa môžeš najesť a napiť.

Pomáha to obmedziť vyrušovanie ostatných.



V skupinovom chate zdieľaj len tie komentáre, ktoré sú podstatné, týkajú sa triedy,

vyučovania alebo odkazy  od konkrétneho učitela.  Pred odoslaním si správu ešte raz

prečítaj a popremýšľaj, či tým niekoho neurazíš alebo si to niekto nemôže vysvetliť inak

ako si to myslel/a ty sám/sama.

Používaj zodpovedne skupinový chat
Píš tam len veci, týkajúce sa hodiny alebo triedy 



Počas hodiny sa vyhni
kontrolovaniu svojich
sociálnych sietí, hraniu
hier a chatovaniu s
kamarátmi 

Zameraj sa na vyučovanie

Venuj online hodine svoju 100% pozornosť (pretože učiteľ ju

venuje tiež), rob si poznámky, zapájaj sa do aktivít pripravených

učiteľom. Buď aktívny/a učástník/čka a využi čas vyhradený na

učenie. Na ostatné veci máš kopu času neskôr.



Inšpiruj ostatných

Povzbudzuj ostatných a snaž sa
vidieť v druhých dobro. Pretože v

každom z nás na nachdáza

Rob si prestávky

Minimalizuj únavu, choď offline,
aby si sa mohol/la resetovať a

dobiť energiu 

Posledné finálne pravidlá

 Zúčastni sa naplno

Buďte sústredení, každá online
hodina sa počíta 

Pýtaj sa otázky

Mysli na to, že učiteľ ti vždy môže
pomôcť pochopiť čomu

nerozumieš 

Buď zdvorilý/a

Váž svoje slová a rešpektuj
názory ostatných

Nájdi rovnováhu

Nájdi si čas na ďalšie aktivity,
ktoré vyživujú tvoju myseľ a dušu 



Máš ďalšie
otázky?

Ak máte akékoľvek obavy,

kontaktujte svoju triednu

učiteľku alebo školskú

psychologičku

Email:

psycholog@zsaklv.sk

MS Teams

online, chat

Konzultačné hodiny

 po dohode



Užitočné linky

Ak potrebuješ pomoc, môžeš sa

obratiť aj na iných odborníkov 

ipcko.sk

online, chat poradňa

Linka detskej istoty

116 111

www.ldi.sk

Linka detskej dôvery 

0907 401 749

www.linkadeti.sk

Linka dôvery

Nezábudka

0800 800  566

www.linkanezabudka.sk


