Základní škola a Mateřská škola Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace
73923 Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 38

Pravidla distanční výuky (platná od 1. 9. 2021)
- příloha č. 4 platného školního řádu výše uvedené školy
1. Škola zajistí informaci zákonným zástupcům, že škola od určitého data přechází na
distanční výuku.
2. Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit účast svého dítěte na distanční výuce.
3. Při kontaktu s vyučujícím bude zákonný zástupce respektovat pracovní dobu vyučujícího,
tj. od 7 do 15 hodin.
4. Formy distanční výuky:
a) žáci 1. – 2. třídy
• Každý žák má zřízenou emailovou adresu ve formě jmeno.prijmeni@zs-staravesno.cz
a zaveden tak účet do Microsoft Office 365.
• Online výuka probíhá v prostředí Microsoft Teams.
• Online výuka synchronní – přímo online schůzky, dle zvláštního rozvrhu.
• Asynchronní online výuka – žáci pracují v jimi zvoleném čase na splnění zadaných
úkolů vlastním tempem.
• Komunikace s rodiči– bakaláři –Komens, výjimečně email.
• Žáci budou mít plánované schůzky přes Bakaláře – dostanou upozornění, ale také
přímo v kalendáři Microsoft Teams. Žáci 3. -.9. třídy mají stanoven rozvrh hodin
schůzek. Třídní učitelé 1. a 2. třídy si volí schůzky sami.
• V zadání úkolu je stanoven způsob hodnocení. Zadané úkoly jsou hodnoceny
známkou, formativním hodnocením nebo obojím. Po odevzdání klasifikovaného úkolu
dostává žák zpětnou vazbu od vyučujícího a hodnocení se zapisuje do elektronické
žákovské knížky. Pokud dojde k odevzdání práce, která nebude klasifikována
známkou nebo slovním hodnocením, eviduje se hodnocením SPLNIL/NESPLNIL.
• Rodiče mají povinnost oznámit třídnímu učiteli, pokud se změní podmínky žáka pro
distanční výuku (př. nefunkční PC).
• Žákovi, který nemá podmínky pro distanční výuku (není vybaven zařízením pro
přístup na Internet) – bude na základě smlouvy zapůjčen notebook
• Žák musí být ze synchronní online výuky řádně omluven a absence je zapsána do
třídní knihy.
• Třídní učitel si v rámci potřeby plánuje online třídnické hodiny
5. Distanční výuka se týká i předmětů speciální pedagogické péče a pedagogické intervence.
6. Tato pravidla mohou být upravována dle aktuální situace.
Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí dne 31. 8. 2021
Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy

