
 
 

Dodatok č. 1 
 

Riaditeľka Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej, Petzvalova 2, 040 11 Košice – 
Západ na základe stavu núdze, ktorý bol vyhlásený vládou SR dňa 15.3.2020 a súborom 
mimoriadnych opatrení prijatých MŠVVaŠ 
 

v y d á v a 
 

Dodatok č. 1 k vnútornému poriadku Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej v 
Košiciach 

s platnosťou od 30. marca 2020. 
 
 
A) Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v on-line vzdelávaní 
 
1) Vo virtuálnej škole (triedaonline.sk) sa zriaďujú virtuálne triedy denného štúdia s počtom 
žiakov v zmysle aktuálne platnej legislatívy.  
 

• 1F.triedaonline.sk 
• 2F.triedaonline.sk 
• 3F.triedaonline.sk 
• 4F.triedaonline.sk 
• 1PMS.triedaonline.sk 
• 2PMS.triedaonline.sk 
• zborovna.triedaonline.sk 
• beseda.triedaonline.sk 

 
a ďalšie podľa aktuálnej potreby. 
 
2) Vyučovanie prebieha podľa aktuálneho rozvrhu, ktorý je uverejnený na stránke 
https://filmovaskola.edupage.org/timetable/ s uvedeným časovým rozvrhom vyučovacích 
hodín. 
 
Žiak má povinnosť: 
 
a) Prihlasovať sa na vyučovanie včas, a to najneskôr 2 min. pred jeho začiatkom. 
b) Prihlasovať sa pod vlastným menom a priezviskom. Toto opatrenie je nevyhnutné pre riadny 
priebeh výučby a operatívnu technickú podporu. 
c) Zúčastňovať sa na vyučovaní bez vypnutého mikrofónu a kamery podľa pokynov 
vyučujúceho pedagóga. 
 

http://1f.triedaonline.sk/
http://2f.triedaonline.sk/
http://3f.triedaonline.sk/
http://4f.triedaonline.sk/
http://1pms.triedaonline.sk/
http://2pms.triedaonline.sk/
http://zborovna.triedaonline.sk/
http://beseda.triedaonline.sk/
https://filmovaskola.edupage.org/timetable/


Žiakom sa prísne zakazuje: 
 

a) Prihlasovať sa pod rôznymi prezývkami, nevhodnými výrazmi. 
b) V on-line škole v četoch používať nevhodné výrazy, komentáre a poznámky. 
c) Zasahovať do funkčnosti systému trieda online akýmkoľvek spôsobom. 
 
 
B) Ospravedlňovanie neúčasti na výchove a vzdelávaní v škole 
 
a) Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný 
oznámiť škole (triednemu učiteľovi) bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. 
 
b) Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia alebo inej vážnej príčiny, trvá dlhšie ako 
tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, písomné potvrdenie rodiča. Triedny 
pedagóg akceptuje aj osobné ospravedlnenie uskutočnené telefonicky, mailom, cez 
edupage, alebo prostredníctvom on-line portálu: triedaonline.sk. 
 
c) Ak absencia žiaka presiahne v ktoromkoľvek povinnom klasifikovanom predmete úroveň 
30% predpísaných vyučovacích hodín v rámci klasifikačného obdobia, vyučujúci tohto 
predmetu navrhne klasifikáciu na základe vykonanej postupovej skúšky (písomnej alebo 
ústnej). Postupová skúška sa môže uskutočniť aj on-line prostredníctvom portálu 
triedaonline.sk 
 
C) Opatrenia pri porušení školského poriadku 
 
Opatrenia pri porušení školského poriadku ostávajú v platnosti v plnom rozsahu. 
 
D)  Záverečné ustanovenia 
 

a) Tento dodatok k školskému poriadku nadobúda platnosť a účinnosť 30. marca 2020. 
b) Dodatok k školskému poriadku bol prerokovaný a schválený Pedagogickou radou a Radou 

školy SŠUP filmovej per rollam. 
c) Všetky ustanovenia školského poriadku, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, 

ostávajú v platnosti v plnom rozsahu. 
 
E)  Rozsah platnosti 

 
Platí v rámci celej Súkromnej škole umeleckého priemyslu filmovej na Petzvalovej 2 
v Košiciach, on-line virtuálnej škole https://www.triedaonline.sk/. 
 
 
V Košiciach 25. marca 2020                                           
 
                                                                                        PhDr. Jarmila Uhríková 
                                                                                               riaditeľka školy 
 

https://www.triedaonline.sk/

