Základní škola Jablůnka, okres Vsetín
Pravidla distanční výuky pro žáky 1. a 2. stupně od 2. 11. 2020
(Doplnění pravidel ke vzdělávání na dálku zveřejněných na školním webu 13. 10. 2020)
Od 2. 11. 2020 budou do distanční výuky zařazeny pravidelné on-line hodiny
(videokonference), které budou realizovány v prostřední Office 365 - Teams. Tyto hodiny
budou probíhat podle upraveného rozvrhu, který zveřejníme. Kromě výuky formou on-line
hodin budou žákům zadávány úkoly pro samostatnou domácí práci. Rozvrh bude obsahovat
více hodin českého jazyka, matematiky a angličtiny, další hodiny (kromě výchovných
předmětů) budou vyučovány v menším rozsahu. Rozvrh může být na základě získaných
zkušeností z týdne 2. – 6. 11. 2020 upraven.
Může dojít k situacím, že se on-line vedené hodiny budou u sourozenců z různých ročníků
překrývat. Tyto případy je pak možné řešit individuálně s konkrétním vyučujícím. Pokud se
žák on-line hodiny nemůže zúčastnit z jakýchkoli důvodů (překrývání hodin, nemoc,
nefunkční počítač, problém s internetovým připojením apod.), rodič žáka omluví třídnímu
učiteli a pro žáka z toho neplynou žádné postihy (špatná známka či neomluvená absence)..
K on-line komunikaci je možné používat stolní počítač, tablet, notebook, nebo chytrý telefon.
Žáci se ve stanovený čas přihlásí do prostředí Office 365 a na začátku on-line schůzky si
vypnou mikrofony – ty zapínají pouze na výzvu učitele. V průběhu on-line hodiny mezi sebou
nechatují, hodinu nenarušují. Do chatu on-line schůzky píší pouze dotazy učiteli, případně
odpovědi či komentáře vyžádané učitelem. Chtějí-li něco učiteli sdělit, mají možnost přes
ikonu pro přihlášení se .
Žákům 1. stupně a jejich rodičům budou třídními učiteli ve čtvrtek 29. 10. 2020 zaslány
přihlašovací údaje do prostředí Office 365. Podrobnější informace k Office 365 (mj. i
videonávody k přihlášení a on-line hodině) naleznete na webu školy pod odkazem „Office
365“.
V 1. třídě bude on-line výuka trvat 30 minut denně, ve 2. - 5. třídě 2 x 30 minut denně. Na
2.stupni se bude jednat o 2 až 3 vyučovací hodiny po 45 minutách denně.
Zadávání úkolů žákům pro samostatné vypracovávání bude i nadále realizováno v prostředí
elektronické žákovské knížky, kde má učitel možnost poslat kopii instrukcí pro žáka rovněž
jeho rodiči.
S přechodem na distanční výuku s on-line výukou se dají očekávat počáteční potíže. Žádáme
Vás proto o trpělivost a vstřícnou komunikaci. Pro nás všechny je to nová situace, kterou jistě
společně zvládneme.

V Jablůnce 27. 10. 2020

Vedení ZŠ Jablůnka

