Informace pro žáky a rodiče ke vzdělávání na dálku (distanční vzdělávání)
(Aktualizováno 13. 10. 2020)
Při výuce na dálku se budeme řídit pravidly pro vzdělávání distančním způsobem, která vycházejí
z novely Školského č.349/2020 a metodického doporučení Ministerstva školství ČR z 23. 9. 2020
Obecná pravidla distančního vzdělávání
 Žáci mají POVINNOST se distančním způsobem vzdělávat.
o Žák odevzdává zadané úkoly v termínu a prokazuje snahu o plnění pokynů učitele
o Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci a je nutné, aby tuto absenci
rodiče omluvili v elektronické žákovské knížce nejpozději do 3 pracovních dnů.
o Za odevzdané úkoly bude žák klasifikován v elektronické žákovské knížce známkami,
případně slovním hodnocením s formativními prvky či prostou evidencí
splněných/nesplněných úkolů.
 Zadání úkolů pro žáky bude co nejjasnější a nejsrozumitelnější, tak, aby žáci bez velké pomoci
rodičů sami věděli, co se po nich požaduje.
 Učitelé budou do distanční výuky zařazovat i tzv. synchronní výuku (tj. výuka, kdy jsou žáci i
učitel zároveň on-line, neboli videokonference). Tato synchronní výuka je však pouze součástí
distanční výuky a žádný den nebudou mít žáci naplánovány více než 3 vyučovací hodiny této
formy distančního vzdělávání.
 Do distanční výuky budou, především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
zapojeni na základě instrukcí příslušných učitelů také asistenti pedagoga.
 Učitelé budou žákům i rodičům odpovídat na dotazy co nejdříve v době 8:00 – 16:00 hod.
 V případě, že si žáci nebudou plnit své povinnosti související s distanční výukou, budou třídní
učitelé neprodleně informovat rodiče.
Pravidla pro distanční vzdělávání na 2. stupni (6. - 9. ročník)
 Předměty, které budou vyučovány: ČJ, M, Aj, D, Z, Př, F, (Ch v 8. a 9. ročníku)
 Pro komunikaci mezi žáky a učiteli bude používáno prostředí Office 365, se kterým byli žáci
seznámeni na začátku školního roku. Žáci se budou DENNĚ přihlašovat do Office 365 a aktivně
sledovat zadání úkolů, plánované videokonference, došlé e-maily apod.
 Zadávání úkolů bude probíhat u předmětů M, ČJ, Aj vždy dvakrát týdně (Po, Čt), u zbývajících
předmětů jedenkrát týdně (Po). Zadání bude zveřejněno vždy nejpozději v 9:00 hod.
Pravidla pro distanční vzdělávání na 1. stupni (1. - 5. ročník)
 Předměty, které budou vyučovány: ČJ, M, Aj, Přírodověda, Vlastivěda, Prvouka
 Pro komunikaci mezi žáky a učiteli bude přednostně používáno prostředí elektronické
žákovské knížky, ale po vzájemné dohodě mohou být využity i další platformy (Skype,
Whatsapp apod.). U menších dětí počítáme s pomocí rodičů.
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