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Dodatek č. 2 Pravidla pro distanční výuku na Základní škole
1. V případě, že se zákaz osobní přítomnosti týká více než 50 % dětí/žáků konkrétní třídy
(vydané opatření nebo karanténa), zajišťuje škola vzdělávání distančním způsobem.
Výuku zajišťuje škola tímto způsobem i při vydání jiných opatření Vládou ČR nebo
KHS.
2. Pro případ, kdy je v karanténě méně než polovina žáků třídy, zajistí třídní učitel
studijní podporu (předání materiálů, domácích úkolů, apod.) přes informační systém
školy. Zároveň je v kontaktu se zákonným zástupcem a řeší případné nesrovnalosti.
Žáci se zapojují do domácí přípravy dle svých individuálních podmínek.
3. V případě zavedení distanční výuky platí následující pravidla:
a) Komunikace mezi školou, rodiči a žáky je zajišťována přes informační systém školy
a telefonicky.
b) Škola umožní těm žákům, kteří nemají dostatečnou výpočetní techniku doma, její
zapůjčení a to na základě sepsání smlouvy o výpůjčce se zákonnými zástupci.
4. Výuka na dálku probíhá následovně:
a) V I. – IV. třídě formou online setkání vždy 1 x denně (třídnická hodina) v délce 1
vyučovací hodiny prostřednictvím aplikace ZOOM a dále pak v asynchronní
podobě (úkoly jsou předávány přes informační systém a žáci na nich pracují dle
stanoveného harmonogramu) nebo off-line podobě (plnění úkolů z učebnic,
pracovních listů, plnění praktických úloh). Termíny a časy setkání jsou
vyznačovány v rozvrhu v informačním systému.
b) V V. – IX. třídě online setkání vždy 1 - 2 x denně v délce 2 vyučovací hodin a to dle
rozpisu zaznamenaném v rozvrhu v informačním systému školy prostřednictvím
aplikace MS Teams a dále pak v asynchronní podobě (úkoly jsou předávány přes
informační systém a žáci na nich pracují dle stanoveného harmonogramu).
Termíny a časy setkání jsou vyznačovány v rozvrhu v informačním systému.
5. Během celého období distanční výuky jsou pedagogové v kontaktu se zákonnými
zástupci a to prostřednictvím informačního systému, telefonicky nebo online. Rozpis
výuky na další týden je pravidelně rodičům a žákům zveřejňován v pátek dopoledne.
6. Obsah distančního vzdělávání vychází z ŠVP školy s důrazem na základní (ČJ, M a cizí
jazyk) a odborné předměty (Člověk a jeho svět, Př, Z, D, Fy, CH, VKo). U odborných
předmětů je při zadávání úkolů vhodné se zaměřit na průřezová témata.

7. Omlouvání žáků z distanční výuky probíhá stejně jako při běžném chodu školy pouze
s tím rozdílem, že zákonný zástupce omlouvá žáka za nezapojení se do zadaných
vzdělávacích aktivit.
8. Hodnocení výsledků vzdělávání distanční formou výuky je následující:
a) učitelé hodnotí žáky formativně – využívají především hodnocení aktivit
v informačním systému
b) učitelé hodnotí žáky slovně – sumativní hodnocení za určité časové období
c) využívá se rovněž sebehodnocení žáků
9. V době povinné distanční výuky má žák nárok na odběr obědů v rámci školního
stravování (za dotovanou cenu). Výdej obědů do jídlonosičů pak probíhá dle pravidel
stanovených Školní jídelnou.

V Dolanech dne 1. října 2020
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