
Zaznamenávanie dištančnej formy výučby 

Výučba teórie a praktický výcvik v kurzoch podľa § 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. 

o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

sa v systéme JISCD zaznamenaná podľa príručiek pre digitálnu autoškolu/KKV 

(https://www.jiscd.sk/prirucka_digitalna_autoskola/) a podľa pravidiel evidencie výučby. 

 

Ako zadať link, kde sa vedia pracovníci štátneho odborného dozoru pripojiť na overenie 

výučby dištančnou formou: 

 

Pre kurzy na získanie vodičského oprávnenia: 

1. Po prihlásení vyhľadáte kurz, v ktorom idete realizovať výučbu. Máte možnosť 

vyhľadať kurz v prehľade hneď po prihlásení alebo cez Prehľad kurzov v Správe kurzov 

VO. Kliknete na akciu pre zobrazenie detailu kurzu. 

 

 

2. V detaile kurzu si vyberiete možnosť v paneli nástrojov pre zobrazenie Tematického plánu 

výučby. 

 

 

 

 

https://www.jiscd.sk/prirucka_digitalna_autoskola/


3. V zobrazenom tematickom pláne výučby vyhľadáte hodinu, ktorú budete vyučovať 

dištančne. Vyberiete akciu Detail hodiny a účasť. 

 

 

4. Na zobrazenej obrazovke zadajte údaje o spôsobe pripojenia k dištančnej forme výučby 

teórie - obdobnú informáciu ako ste zaslali účastníkom. Ako sa dá pripojiť k výučbe, 

ak je potrebná aplikácia - aký má názov, ak je výučba zabezpečená heslom tak uviesť 

aj heslo. 

Po zadaní je potrebné vykonať uloženie. Následne môžete nastaviť obdobne informácie 

pre ďalšie plánované výučby teórie. 

 

 

 

 

 

 

 



Pre inštruktorské kurzy a doškoľovacie kurzy inštruktorov: 

1. Po prihlásení vyhľadáte kurz, v ktorom idete realizovať výučbu. Máte možnosť 

vyhľadať kurz cez Prehľad kurzov v Správe kurzov IK/DKI. Kliknete na akciu 

pre zobrazenie detailu kurzu. 

 

 

2. V detaile kurzu si vyberiete možnosť v paneli nástrojov pre zobrazenie Tematického plánu 

výučby. 

 

 

3. V zobrazenom tematickom pláne vyhľadáte hodinu, ktorú budete vyučovať dištančne. 

Vyberiete akciu Detail hodiny a účasť. 

 

 

 



4. Na zobrazenej obrazovke zadajte údaje o spôsobe pripojenia k dištančnej forme výučby 

teórie - obdobnú informáciu ako ste zaslali účastníkom. Ako sa dá pripojiť k výučbe, 

ak je potrebná aplikácia - aký má názov, ak je výučba zabezpečená heslom tak uviesť 

aj heslo. 

Po zadaní je potrebné vykonať uloženie. Následne môžete nastaviť obdobne informácie 

pre ďalšie plánované výučby teórie. 

 

 

Pre kurzy základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku – výučba evidovaná v systéme 

JISCD: 

1. Po prihlásení vyhľadáte kurz, v ktorom idete realizovať výučbu. Máte možnosť vyhľadať 

kurz cez Prehľad kurzov v Správe kurzov KKV. Kliknete na akciu pre zobrazenie detailu 

kurzu. 

 

 

 

 

 



2. V detaile kurzu si vyberiete možnosť v paneli nástrojov pre zobrazenie Tematického plánu 

výučby. 

 

 

3. V zobrazenom tematickom pláne vyhľadáte hodinu, ktorú budete vyučovať dištančne. 

Vyberiete akciu Detail hodiny a účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Na zobrazenej obrazovke zadajte údaje o spôsobe pripojenia k dištančnej forme výučby 

teórie - obdobnú informáciu ako ste zaslali účastníkom. Ako sa dá pripojiť k výučbe, 

ak je potrebná aplikácia - aký má názov, ak je výučba zabezpečená heslom tak uviesť 

aj heslo. 

Po zadaní je potrebné vykonať uloženie. Následne môžete nastaviť obdobne informácie 

pre ďalšie plánované výučby teórie. 

 

 

Pre kurzy základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku – výučba evidovaná v IS KKV: 

1. Na obrazovke detailu kurzu si vyberiete záložku „Poznámky“, následne v hornom 

paneli vyberiete položku „Vytvoriť poznámku“. 

2. Na zobrazenom modálnom okne doplníte údaj o spôsobe dištančného vzdelávania – 

linku na pripojenie, prípadné heslo, spôsob pripojenia, potrebné aplikácie a iné 

informácie. Túto informáciu uveďte do položky „Poznámka“. Následne kliknite pre 

uloženie „Uložiť poznámku“. 

 


