Vážené študentky, vážení študenti,
vzhľadom na prerušenie prezenčnej výučby na ŽU kvôli epidémii a na základe odporúčania vedenia
školy nahradiť prezenčnú výučbu inou dostupnou formou riadeného štúdia bude výučba cudzích
jazykov, ktoré zabezpečuje ÚCV na Vašej fakulte, prebiehať riadenou formou prostredníctvom LMS
Moodle a v niektorých prípadoch cez mailovú komunikáciu. Tieto pokyny sa vzťahuje na celú výučbu
cudzieho jazyka (všetky predmety a všetky cudzie jazyky – AJ, NJ, RJ).
Termíny (5. vyučovací týždeň v semestri):
16.3.

V PONDELOK do 10:00 hod. Vám Vaša vyučujúca alebo Váš vyučujúci prostredníctvom mailu
cez e-vzdelávanie oznámia spôsob, akým budú s Vami komunikovať – či prostredníctvom LMS
Moodle alebo mailom.
V PONDELOK do 14:00 hod. Vám vyučujúca alebo vyučujúci odošlú zadania zodpovedajúce
rozsahu Vašej výučby prostredníctvom LMS Moodle (či mailu) s pokynmi.
18.3. V STREDU do 16:00 zašlete vypracované úlohy svojim vyučujúcim späť spôsobom, ktorí Vám
určí. Ak stanovený termín odovzdania nedodržíte bezdôvodne (napr. kópia PN či inej
doloženej prekážky či dôvodu), bude Vám evidovaná absencia.
19.3. VO ŠTVRTOK do 10:00 vyučujúci zverejnia kľúče odpovedí spolu s termínom konzultácií pre
Vás. Budú to 4 hodiny (v čase od štvrtka od 12:00 do piatka 14:00), kedy Vám budú online
k dispozícii, aby Vám odpovedal na dotazy a otázky, ktoré budú súvisieť s úlohami zadanými na
samoštúdium.
19.3. – 20.3. konzultácie
Termíny (6. vyučovací týždeň v semestri), pokiaľ bude krízový režim pokračovať:
23.3. V PONDELOK do 14:00 hod. Vám vyučujúca alebo vyučujúci odošlú zadania zodpovedajúce
rozsahu Vašej výučby prostredníctvom LMS Moodle (či mailu) s pokynmi.
25.3. V STREDU do 16:00 zašlete vypracované úlohy svojim vyučujúcim späť spôsobom, ktorí Vám
určí. Ak stanovený termín odovzdania nedodržíte bezdôvodne (napr. kópia PN či inej
doloženej prekážky či dôvodu), bude Vám evidovaná absencia.
26.3. VO ŠTVRTOK do 10:00 vyučujúci zverejnia kľúče odpovedí spolu s termínom konzultácií pre
Vás. Budú to 4 hodiny (v čase od štvrtka od 12:00 do piatka 14:00), kedy Vám bude vyučujúci
čase online k dispozícii, aby im odpovedal na dotazy a otázky, ktoré budú súvisieť s úlohami
zadanými na samoštúdium.
26.3. – 27.3. konzultácie
Dôležité upozornenie: Úlohy a zadania si vypracujte zodpovedne, ich obsah bude súčasťou
priebežného testovania (midterm a final testu), ktoré budete absolvovať po ukončení prerušenej
prezenčnej výučby!
Pokiaľ by režim prerušenej prezenčnej výučby pokračoval aj naďalej, zvážime k definovanému postupu
riadenej výučby pribudne výučba ďalšia on-line výučba a stanoví sa postup a spôsob priebežného
testovania online.

Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.
riaditeľka ÚCV

