Pravidla pro distanční výuku od 14. 10. 2020
(Distanční výuka je povinná pro všechny žáky podle §184a školského zákona)

 Všeobecné povinnosti
- pokud se žák nemůže on-line výuky zúčastnit (výpadek internetu apod.),
je možné probíranou látku vypracovat písemně a odevzdat učiteli (zadání
je možné vyzvednout na recepci následující den po zadání v listinné
podobě)
Recepce: 8.30 – 12.00, 14.00 – 16.30
 Školní družina a školní klub
- v rámci vládních opatření je školní družina a školní klub uzavřeny
 Hodnocení
- Hlavním kritériem hodnocení žáka budou žákovy znalosti, vědomosti a
dovednosti
- práce žáků během distanční výuky budou hodnoceny
 Omlouvání
- učitel při každé hodině zaznamená docházku do katedry
- pokud se žák nezúčastní on-line vyučování – je nutná omluvenka
zákonného zástupce
- zákonný zástupce omluví žáka do 48 hodin přes systém skolaonline
(katedra)
 Obědy
- obědy všech žáků jsou odhlášeny do konce měsíce (od 14. 10. 2020)
- obědy žákům nebudou poskytovány
 Technická podpora
- zákonní zástupci žáků, kteří požádali o zapůjčení IT techniky na dobu
distanční výuky, si ji mohou převzít na recepci po podepsání
PROTOKOLU O ZAPŮJČENÍ od úterý 13.10 2020 od 14.00 hodin.
Bližší info p.uč. Perlík: tomas.perlik@zsvelvary.cz
- v případě obtíží s IT technikou žák kontaktuje svého třídního učitele
 Distanční výuka (14. 10. – 1.11.2020) pro 1. stupeň (1. – 2. ročník)
- 14. 10. 2020 v 17.00 proběhnou on-line třídní schůzky na platformě
TEAMS pro 1. ročníky,
- 14.10.2020 v 19.00 proběhnou on-line třídní schůzky na platformě
TEAMS pro 2. ročníky

- on-line výuka bude probíhat každý den v dohodnutém čase (viz. třídní
schůzka)
 Distanční výuka (14. 10. – 1.11.2020) pro 1. stupeň (3. – 5. ročník)
- výuka probíhá dle rozvrhu od 3. ročníku výše
- 3. a 5. ročník: bude povinná jedna hodina ČJ a M denně online
- cizí jazyky na 1. stupni jsou od 3. ročníku vyučovány on-line dle
rozvrhu
- přírodověda, vlastivěda, prvouka budou on-line odučeny vždy první
hodinu týdně dle rozvrhu, vždy bude zadána práce na druhou hodinu a
v průběhu druhé hodiny budou probíhat konzultace k zadané práci na
platformě TEAMS. Zadaná práce bude odevzdána nejpozději v den 2.
vyučovací hodiny předmětu
 Distanční výuka (14. 10. – 1.11.2020) pro 2. stupeň
- M,ČJ, cizí jazyky na 2. stupni – všechny dle rozvrhu
- výjimku tvoří předměty výchovného charakteru (RV, OV, SV, VV, HV,
TV, PV a volitelné předměty) žákům bude zadána alternativní práce –
v kompetenci vyučujících
- v předmětech: přírodopis, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie budou
on-line odučeny vždy první hodinu týdně dle rozvrhu, vždy bude zadána
práce na druhou hodinu a v průběhu druhé hodiny budou probíhat
konzultace k zadané práci na platformě TEAMS. Zadaná práce bude
odevzdána nejpozději v den 2. vyučovací hodiny předmětu.
 Pedagogická intervence a speciálně pedagogická péče
- bude realizována na základě individuální dohody

