ZŠ ZAŠOVÁ - PRAVIDLA PRO DISTANČNÍ VÝUKU
Jako jednotnou platformu pro distanční výuku bude naše škola používat
Microsoft Office 365.
Každý žák má zřízenou emailovou adresu ve formě:
jmeno.prijmeni.roknarozeni@zszasova.onmicrosoft.com a zaveden tak účet do Microsoft
Office 365, kde může zdarma využívat všechny zobrazené aplikace.
Online výuka bude probíhat v prostředí Microsoft Teams.
Synchronní online výuka – online schůzky v reálném čase dle rozvrhu - plánování v kalendáři
Teams. (ČJ, M – 2x týdně, AJ – 1x týdně)
Pokud se žák neúčastní on-line hodiny, musí být řádně omluven a absence se zapisuje do
třídní knihy.
Pravidla komunikace v rámci on-line hodiny:
•
•
•
•
•
•

Žák komunikuje s vyučujícím v rámci pravidel slušného chování.
Žák má během hovoru vypnutý mikrofon.
Na výzvu vyučujícího žák mikrofon aktivuje a po skončení dialogu s učitelem opět mikrofon
vypíná.
Chat během on-line hodiny je určen výhradně pro komunikaci s vyučujícím (např. dotazy).
Vzájemná komunikace pomocí chatu nebo hovoru mezi ostatními žáky je zakázána, výjimku
může udělit vyučující během řízené diskuze.
Opakované porušování těchto pravidel je důvodem pro udělení výchovného opatření.

Asynchronní online výuka – žáci pracují v jimi zvoleném čase na splnění zadaných úkolů
vlastním tempem.
Zadané úkoly jsou termínované a jsou hodnoceny známkou, slovním hodnocením nebo
obojím. Po odevzdání klasifikovaného úkolu dostává žák zpětnou vazbu od vyučujícího a
hodnocení bude žákovi po návratu do školy zapsáno do žákovské knížky.
Pokud vyučující zadá práci, 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 (např. nefunkční PC).
Žákovi, který nemá podmínky pro distanční výuku (není vybaven zařízením pro přístup na
Internet), budou úkoly zadány náhradní formou – zákonní zástupci žáků se s třídním učitelem
telefonicky domluví na předání úkolů v papírové podobě.
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