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1.  Úvod - Pre koho je štúdium určené? 

Dištančné  štúdium je určené najmä ľuďom bez ukončeného úplného stredoškolského 

vzdelania, ktorí si potrebujú doplniť toto vzdelania s cieľom lepšieho uplatnenia na trhu 

práce, kariérneho postupu v zamestnaní či pokračovania v štúdiu na vysokej škole. 

Dištančná forma štúdia je určená ľuďom, ktorí sa dokážu vzdelávať samoštúdiom, vedia 

pracovať samostatne a vyhovujú im, v prípade potreby,  individuálne konzultácie s učiteľom  

prostredníctvom internetu/mailom alebo osobne po dohode. 



2.  Termíny plánovaných stretnutí a skúšok v školskom roku 2017/18 

     21.- 22. september 2017  (úvodné konzultácie) 

     8. – 10. február 2018 (polročné skúšky a konzultácie do 2. polroka - všetci) 

13. – 15. marec 2018 (písomné maturitné skúšky SJL, Cudzí jazyk 1 a MAT- 

maturanti) 

     4. máj 2018 (záverečné skúšky - maturanti)  

 v 2. polovici mája  až začiatkom júna 2018 ústna MS, (trvá minimálne 2 dni, 

maximálne 4 dni - maturanti)  

      14. – 15. jún 2018 (záverečné skúšky všetci, okrem maturantov) 

Doplňujúce informácie k stretnutiam budú podávané prostredníctvom hromadných mailov 

jednotlivým ročníkom, preto, prosím, navštevujte svoju mailovú schránku.  

 

3.Technické podmienky pre prevádzkovanie systému  

z pohľadu frekventanta (študenta) 

    PC s operačným systémom MS Windows, internetový prehliadač. 

Úlohy študenti vkladajú v súboroch doc, docx alebo rtf. (nie napr. odt...),                                   

podľa možnosti nie prostredníctvom mobilov.  Pred odoslaním vypracovania si  názov 

dokumentu    označte  svojím priezviskom.  

 

4. Spôsob prístupu do systému MOODLE po prvej konzultácii 

Sú 2 možnosti prístupu do vzdelávacieho systému Moodle: priamo cez www.ucsainak.sk  

alebo cez www.ssg.sk  a následne cez odkaz Uč Sa Inak . (Moodle v šk. r. 16/17 nahradil 

Claronline z predchádzajúcich ročníkov) 

Potom frekventant (študent) zadá svoje prihlasovacie (užívateľské) meno a heslo: 

Prihlasovacie meno:  priezvisko bez diakritiky, prvé písmeno veľkým. 

napr.:  pre žiaka s menom Ján Hraško je prihlasovacie meno Hrasko 

Heslo: prvé  veľké písmeno priezviska,  ďalšie 2 malým, číslice 123 

napr.:  pre žiaka s menom Ján Hraško je heslo Hra123 

 

Frekventant ďalej postupuje podľa jednotlivých funkcií, ktoré umožňuje menu systému 

Moodle:  

V časti N A V I G Á C I A sa používa len Nástenka a Moje kurzy. 

Nástenka = Home Page/Domovská stránka 

http://www.ucsainak.sk/
http://www.ssg.sk/


Odkazy Domovská stránka a Stránka portálu – nepoužívať. 

Postupne – podľa HARMONOGRAMU ODOVZDÁVANIA ÚLOH - sa budú v systéme objavovať  

jednotlivé predmety (kurzy) študenta. Pri  predmete (kurze)  je v aktuálnej ÚLOHE (TÉMA 1, 

2...) vložené ZADANIE (test k danej úlohe)  a  študijné materiály k danej úlohe. Na  termín 

ukončenia danej úlohy  číslo 1, 2 alebo 3 upozorňuje aj kalendár. 

Po vojdení do daného predmetu si Zadanie úlohy (TEST) najprv treba uložiť  a následne ho 

vypracovať.  Vypracovanie Zadania danej úlohy treba poslať cez Odovzdanie úlohy – 

Odovzdať úlohu. 

Pozor: Vypracovanie (odovzdanie úlohy) prejde cez systém najneskôr do 23.55 daného 

termínu uzávierky. 

 

5. Spôsob štúdia predmetov a učebnice 

Študijné materiály príslušných predmetov sú vo forme učebníc, ktoré si prevezme na prvom 

plánovanom stretnutí (okrem učebníc jazykov).  

Učebnice zapožičiavame za vratnú  zálohu  30 eur  vždy na začiatku príslušného polroka. 

Záloha sa vracia na konci školského roka alebo sa prenáša do ďalšieho školského roka. Po 2 

rokoch  prerušenia alebo ukončenia štúdia záloha prepadá v prospech školy. 

Témy učiva predmetov príslušného ročníka sú  v rámci polroka rozvrhnuté do 2, prípadne 3 

celkov - podľa rozsahu učiva. Podľa možnosti učiteľ zadáva úlohy modrou farbou, žiak 

odpovedá čiernou, opravy zo strany učiteľa sú v inej farbe – kvôli prehľadnosti aj študentovej 

spätnej väzbe. 

Naštudovanie jednotlivých tematických celkov študijného textu príslušného predmetu si 

vyžaduje 5 až 20 hodín času. Samozrejme, tento čas je individuálny a závisí predovšetkým od 

študijných schopností a návykov študujúceho, od jeho doterajších poznatkov, ako aj od 

rozsahu tematických celkov.  

 

Každý tematický celok  daného predmetu obsahuje sadu neriešených úloh, ktorú rieši žiak 

samostatne v určenom čase a následne ich posudzuje príslušný učiteľ. Rozvrh termínov 

odovzdávania úloh (HARMONOGRAM ODOVZDÁVANIA ÚLOH)   študenti  dostávajú 

hromadným  mailom. 

Študijné materiály - prehľad: 

školský vzdelávací program predmetu  (kľúčové slová a pojmy) – sú vložené v danom kurze 

(predmete) pri jednotlivých úlohách (zadaniach) 

učebné materiály v elektronickej forme (prezentácie) 

v prípade potreby riešené príklady a úlohy 



Pri anglickom a ruskom jazyku si študenti učebnice zabezpečujú sami: 

ANJ Headway: 1.r. : Elementary, 2.r. : Pre intermediate, 3.r. cudzí j. 1:  Intermediate, 3.r. cudzí j. 2: 

Beginer, 4.r. cudzí j. 1: bez učebnice – učieľove materiály, 4.r. cudzí j. 2: Beginer 

RUJ 3.r. cudzí j. 1:  Nová maturita + Raduga po novomu 1. a 2.časť, 3.r. cudzí j. 2: Raduga po novomu 

1. časť, 4.r. cudzí j. 1: Nová maturita + Raduga po novomu 3. a 4.časť, 4.r. cudzí j. 2: Raduga po 

novomu 2. časť 

 

6. Prehľad štúdia: Ako funguje dištančné štúdium 

Vo všetkých ročníkoch  sa jazyky učia v oboch polrokoch (SJL, 1.cudzí a 2.cudzí jazyk – 

skratky CJ1, CJ2).                                                                                                                               

Maturitný ročník má v oboch polrokoch aj 2 voliteľné semináre (povinne voliteľné z piatich: 

Základy programovania ZAP - informatika, Vybrané kapitoly z dejín VKD - dejepis, Kapitoly 

zo spoločenských vied KSV - občianska, Cvičenia z biológie CVB, Cvičenia z geografie CVG)  

 

Ostatné predmety sa vždy  učia len jeden polrok: 

1. ročník  1.AE: 

1. polrok:  SJL, 2 Jazyky (povinná ANJ 1, NEJ 2)  + Bio, Dej, Informatika, Umenie a kultúra 

2. polrok:  SJL, 2 Jazyky (povinná ANJ 1, NEJ 2)  + Fyz, Che, Geo, Matematika  

2. ročník  2.AE: 

1. polrok:  SJL, 2 Jazyky (povinná ANJ 1, NEJ 2)  + Bio, Dej, Informatika, Umenie a kultúra 

2. polrok:  SJL, 2 Jazyky (povinná ANJ 1, NEJ 2)  + Fyz, Che, Geo, Matematika  

3. ročník  3.AE: 

1. polrok:  SJL, 2 Jazyky (výber z ANJ, NEJ, RUJ) + Che, OBN, Bio, Umenie a kultúra, Mat 

2. polrok:  SJL, 2 jazyky (výber z ANJ, NEJ, RUJ)  + Fyz, Geo, Dej, Informatika 

4. ročník 4.AE: 

1. polrok: SJL, 2 Jazyky (výber z ANJ, NEJ, RUJ) + 2 semináre + Mat, Umenie a kultúra 

2. polrok: SJL, 2 Jazyky (výber z ANJ, NEJ, RUJ) + 2 semináre + Občianska náuka 

Jednotlivé predmety nie je možné prenášať do ďalšieho polroka ani ročníka!  

Známky z predmetov, ktoré sa učia len jeden polrok, sa zaznamenávajú vždy v 2. polroku (v 

žiackej knižke EDUPAGE aj na vysvedčení, lebo majú celoročný záber). 



7. Časové obmedzenie štúdia tematických celkov predmetu 

Tematický celok  je prístupný frekventantovi (po zadaní hesla) v ľubovoľnom čase dňa, čo 

umožňuje  študovať príslušnú problematiku predmetu  v rámci  vlastných časových možností, 

prípadne v závislosti od  možnosti prístupu na Internet.  

Dĺžka trvania štúdia jedného tematického celku bude limitovaná: cca 5-6 dní / predmet 

 

8. Kritériá hodnotenia - známkovanie 

Študenti vypracúvajú 2 až 3 sady úloh/zadaní za polrok, počet  úloh vyplýva z 

 HARMONOGRAMU  ODOVZDÁVANIA ÚLOH. 

Forma záverečného hodnotenia: 

Frekventant sa zúčastní písomného záverečného testovania za 1. skupinu predmetov (1. 

polrok) v mesiaci február a testovania za 2. skupinu predmetov v mesiaci jún (maturanti 

v máji). Záverečný test zodpovedá  svojim rozsahom celému  učivu prebratému                v 

danom  polroku. Výsledné hodnotenie daného predmetu zahŕňa 2 až 3 hodnotenia úloh 

(zadaní) zasielaných počas polroka a záverečný test. (spolu 3 až 4 známky) 

klasifikácia: Ak sú úlohy 3 za 1 polrok: Jedna sada úloh (jedno zadanie) je hodnotená 

známkou, ktorá predstavuje 15%  z celkového hodnotenia za polrok a záverečný test 

predstavuje 55%  z celkového hodnotenia za polrok.                                                                                               

Ak sú úlohy 2 za 1 polrok:  je  váha známky za každú sadu úloh 23% a známka zo 

záverečného testu má váhu 54% z celkového hodnotenia za polrok. 

Jednotlivé úlohy sú hodnotené hlavne percentuálne. Študent dostane hodnotenie úloh 

najneskôr 5 dní pred začatím novej úlohy z daného predmetu.  

Známka  pribudne aj v elektronickej žiackej knižke: http://ssg-bratislava.edupage.org. Na 

stránke kliknete na prihlásenie, kde zadáte prihlasovacie meno a heslo, ktoré dostáva 

študent v októbri mailom od koordinátorky.) 

Stupnica je pri všetkých predmetoch rovnaká: 

100 – 90% výborný 

89 – 73% chválitebný 

72 – 50% dobrý 

49 – 30% dostatočný 

29 – 0% nedostatočný 

http://ssg-bratislava.edupage.org/


P O Z O R!!  

Aby mohol študent dosiahnuť aspoň známku dostatočný (čiže prospieť v danom 

predmete): 

1) Musí počas polroka vypracovať v danom predmete a v danom termíne minimálne 1 

úlohu! 

2) Záverečný test nesmie napísať na horšiu známku ako dostatočný (nesmie ho napísať na 

nedostatočnú)! 

3) Pri identických (kopírovaných) vypracovaniach jednotlivých študentov môžu byť 

vypracovania spochybnené a neohodnotené.   

9.  Kontakt žiaka s koordinátorom  dištančného štúdia 

Nakoľko diaľkové  štúdium je samoštúdium prostredníctvom internetu,  

osobný kontakt nie je nutný.  

S administratívnymi a organizačnými otázkami ohľadom štúdia sa frekventant obracia 
emailom priamo na koordinátorku:  z.godalova@gmail.com 

kontakt na tajomníčku školy: 0910 920 807/podhradska@ssg.sk 

10.  Kontakt žiaka s učiteľom vyučovacieho predmetu 

Nakoľko čas určený na štúdium tematického celku predmetu je časovo obmedzený 

príslušným harmonogramom, je potrebné v prípade vážnych technických dôvodov (porucha 

osobného počítača, prístup na internet) alebo zdravotných dôvodov kontaktovať 

koordinátora a príslušného vyučujúceho predmetu a dohodnúť s nimi náhradný termín 

odovzdania úloh. 

Každý predmet štúdia má určeného jedného učiteľa, ktorý sa zároveň autorsky podieľa na 

príprave obsahu predmetu. Mená jednotlivých učiteľov pre jednotlivé predmety + kontakty: 

priezvisko meno mailová adresa kurzy (predmety) 

Godálová Zuzana z.godalova@gmail.com SJL, koordinácia štúdia 

Michalka Vladimír michalka@ssg.sk ANJ  

Bača Anton baca.tono@centrum.sk NEJ  

Borisova Ekaterina borisova.ekaterin@gmail.com RUJ 

Ristovská Radoslava radka.ristovska@gmail.com DEJ, UMK, VKD 

Chudý Vladimír chudy@fphil.uniba.sk FYZ 

Semanová Radka radka.semanova@gmail.com BIO, CHE, CVB 

Pridala Michal pridala.m@gmail.com GEO, CVG 

Križan Martin krizan@ssg.sk OBN ,  KSV 

Pecen Jaroslav pecen@ssg.sk MAT, INF 
 

  Godálová Zuzana 
  

Prajeme vám úspechy pri štúdiu  Organizačný tím SSG 

mailto:z.godalova@gmail.com
mailto:z.godalova@gmail.com
mailto:michalka@ssg.sk
mailto:krizan@ssg.sk
mailto:pecen@ssg.sk
mailto:z.godalova@gmail.com

