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Obecná pravidla:
• Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání
a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám
žáka pro toto vzdělávání.
• Učitelé společně se zákonnými zástupci dělají vše pro zapojení každého žáka do
výuky.
• Učitelé znají individuální podmínky žáků, jejich potřeby a možnosti /vědí, zda mají
počítač, připojení k internetu, chytrý telefon, tablet, emailovou adresu/
• Žák, který nemá koncové zařízení pro online výuku /PC, chytrý telefon/, má možnost
si toto zařízení ve škole zapůjčit.
• Učitelé mají potřebné dovednosti i techniku k distanční výuce - aktivně vyhledávají a
účastní se vzdělávání pro zvládnutí distanční výuky.
• Jsou stanovena jednotná pravidla pro časové a obsahové rozvržení on-line i off-line
výuky – domlouvá každý učitel dle možností se zástupcem ředitelky školy – rozpis online výuky pro jednotlivé dny a třídy zajistí zástupce ředitelky.
• Jsou nastavena pravidla hodnocení a poskytování zpětné vazby jednotlivým žákům –
obecně platí, že vše odevzdané musí být ohodnocené s poskytnutím zpětné vazby.
• Ve zvýšené míře v distanční výuce používat formativní hodnocení

Prezenční výuka
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, pokračuje výuka
těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat
vzdělávání distančním způsobem, přesto budou žákům, kteří se výuky ve škole nezúčastní,
poskytnuty studijní materiály /zaslání elektronicky - emailem, případně přes stránky školy a
týdenní plány nebo Google Classroom, Google Meet, on-line přenos presenční výuky. Pokud
není možné elektronicky- osobní vyzvednutí přes sekretariát školy nebo spolupráce s asistenty
pedagoga . Zapojení žáků je dobrovolné s ohledem na jejich individuální podmínky. Možné je
i přistoupit k přenosu výuky on-line. Využití možnosti on line výuky je ze strany pedagogů
dobrovolné.

Distanční výuka
Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným
opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje
pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále
prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční
výuku celá škola. Škola přizpůsobí distanční výuku individuálním podmínkám jednotlivých
žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. Pro distanční výuku lze využít
zaslání elektronicky - emailem, případně přes stránky školy a týdenní plány, nebo Google
Classroom, Google Meet, Skype, ZOOM, on-line přenos prezenční výuky, pokud není možné
elektronicky - osobní vyzvednutí přes sekretariát školy nebo spolupráce s asistenty
pedagoga./.

Hodnocení
Hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro

toto vzdělávání. Bude upřednostňovat formativní hodnocení výsledků dosažených během
distanční výuky a vyučující bude poskytovat žákovi vždy zpětnou vazbu. Jednotná pravidla
pro hodnocení distančního vzdělávání byla nastavena v rámci jednotlivých metodických
sdružení.
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