
Řád distanční výuky

Distanční výuka

Škola zajišťuje distanční výuku:

V důsledku krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle
krizového zákona.

Z důvodu nařízení mimořádného opatření (například mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného
zdraví).

Pokud z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny (více než 50
%) dětí, žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny nebo oddělení
nebo kurzu ve škole.

Pokud zákaz osobní přítomnosti platí pro minimálně jednu celou třídu, probíhá v této
třídě distanční výuka. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem ve
standardním režimu. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků školy, přechází na
distanční výuku celá škola.

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího
programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Není tedy
povinností je naplnit beze zbytku.

Způsob poskytování a hodnocení vzdělávání na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka
nebo studenta pro toto vzdělávání (zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby,
zdravotní stav atp.)

Škola komunikuje s žáky a jejich zákonnými zástupci přes školní mail (jmeno@zs-ustavni.cz) nebo
přes systém Bakaláři

Organizace distanční výuky

Výuka probíhá:

Synchronně

Učitel je propojen s žáky zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační
platformy v reálném (stejném) čase. Skupina ve stejný čas na stejném
virtuálním místě pracuje na stejném/podobném úkolu.

Koná se minimálně 1 hodina online týdně při dvouhodinové týdenní dotaci. Při
více hodinové dotaci týdně se online výuka realizuje minimálně na ½
předepsaných hodin.

Hodiny probíhají v aplikaci Meet nebo ZOOM (rozhoduje vyučující dle povahy
předmětu).

Asynchronně (samostudium)

Žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na zadaných úkolech na
základě zaslaných podkladů pro samostudium a podle pokynů vyučujících.
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Smíšená výuka

V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole (onemocnění či karanténa)
týká více než 50 % žáků konkrétní třídy či studijní skupiny, je škola povinna
distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána osobní účast na
prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. V
uvedených třídách probíhá tzv. „smíšená výuka“ (pro jednu skupinu
prezenční, pro druhou distanční výuka). O způsobu organizace „smíšené
výuky“ rozhoduje ředitel školy s ohledem na konkrétní aktuální možnosti a
podmínky školy a žáků.

Škola může zapůjčit potřebnou ICT techniku žákům na základě písemné žádosti zaslané vedení
školy. Předpokladem pro zapůjčení jsou vážné důvody a dostatečné materiální vybavení
školy.

Úkoly a zadanou práci žáci odevzdávají přednostně přes systém Google Classroom, neurčí-li
vyučující jiný způsob.

Vyučující zapíše probranou látku do systému Bakaláři do příslušné hodiny.

Učitel má právo zvolit pomůcky a výukové metody odpovídající charakteru a potřebám
vyučovaného předmětu a technickému vybavení, které má k dispozici.

Povinnosti žáka při distanční výuce

Žáci jsou povinni dodržovat termíny a formu odevzdávání zadaných prací a domácích úkolů.
Není-li toto možné, dohodnou se předem s učitelem na jiném způsobu odevzdávání a
předávání.

Žáci jsou povinni se prokazatelně aktivně účastnit předepsaných online hodin způsobem, který
určí vyučující daného předmětu.

Povinnosti zákonných zástupců

Při synchronní výuce je zákonný zástupce  povinen omlouvat nepřítomnost žáků obvyklým
způsobem dle podmínek uvedených ve školním řádu.

Omluvenky se posílají přes systém Bakaláři a daná zpráva se označí jako „omluvenka“. Není-li
možné z vážných důvodů poslat omluvenku pře systém Bakaláře, může zákonný zástupce
zvolit jinou písemnou formu omluvy.

Při synchronní výuce on-line je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud
se žákem nebyl předem dohodnutý jiný způsob zapojení. (§ 67 odst. 1 a 3 školského
zákona).

Pravidla hodnocení

Způsob hodnocení distančního způsobu vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám žáka pro tento
způsob vzdělávání.



Vyučující průběžně hodnotí výsledky žáka, a to:
- slovně či symbolikou přes systém Google Classroom, případně přes jiný dohodnutý
komunikační systém (mail, Bakaláři)
- známkou, kterou zapisuje do systému Bakaláři


