Pravidla při distanční výuce
Tato pravidla jsou platná od 13.10.2020 a jsou přílohou školního řádu ZŠ Zašová.
Tato pravidla nejsou neměnná. Pokud se postupem času ukáže, že je potřeba pravidla upravit
(na podnět žáků, rodičů či pedagogů), je možná jejich změna. Ke změně může rovněž dojít na
základě pokynu nadřízených orgánů. O této případné změně budete neprodleně informováni
na webových stránkách školy (prosím pravidelně sledovat) a také e-mailem od svých třídních
učitelů.

Všichni žáci jsou povinni se vzdělávat distančně (jsou přítomni u on-line vyučování,
odevzdávají zadané úkoly…). Neodevzdávání zadaných úkolů nebo neúčast na on-line výuce je
považováno za absenci, která se zaznamenává do třídní knihy. Tato absence se omlouvá
běžným způsobem. Práce žáků je rovněž hodnocena.
Forma a obsah distanční výuky je plně v kompetenci daného vyučujícího. Není vždy nutné
postupovat podle pravidel popsaných níže. Vyučující přihlíží ke stávajícím podmínkám a
možnostem žáků.
Distanční výuka bude probíhat na platformě MS Office 365 Teams. Všichni žáci mají zřízený
účet ve tvaru: jmeno.prijmeni.roknarozeni@zszasova.onmicrosoft.com

1. stupeň:
Forma a obsah výuky (synchronní - videohodiny a asynchronní- zadávání a odevzdávání úkolů
elektronicky), je plně v kompetenci třídního učitele.
Žáci, kteří nemají přístup k internetu, mohou požádat o zadání úkolů v papírové podobě.
Zákonní zástupci zájem o tuto formu zadání nahlásí třídnímu učiteli. Papírové zadání pro žáky
bude připraveno k vyzvednutí vždy v pátek v prostoru vchodu do školy. Zároveň se při
vyzvedávání odevzdávají vypracované úkoly.

2. stupeň:
Vyučovací předměty M, ČJ a AJ budou mít povinně v týdnu synchronní (on-line) výuku. M a ČJ
2x týdně a AJ minimálně 1x v týdnu.
Vyučovací předměty Z, D, P, Ch, F, NJ a FJ budou mít rovněž on-line hodinu povinnou- pokud
se daný předmět vyučuje 2x v týdnu, tak 1x on-line hodina, pokud je předmět vyučován 1x
v týdnu, tak on-line hodina 1x za 14 dní.
Předměty TV, PtČ, Inf, VýT, VV, HV, VkO, VkZ, ZA, VoPo - zadávání úkolů a činností dle uvážení
vyučujícího (možnost i on-line).

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.

On-line výuka pro jednu třídu by neměla denně přesáhnout 3 hodiny.
Žáci jsou povinni se on-line výuky účastnit a jsou rovněž povinni v daném termínu
odevzdávat zadané úkoly (neúčast na hodině musí být řádně omluvena).
Neodevzdávání zadaných úkolů bude mít vliv na klasifikaci žáka.
Žáci, kteří nemají přístup k internetu, mohou požádat o zadání úkolů v papírové podobě.
V případě jakéhokoliv problému v souvislosti s distanční výukou se obraťte na třídního
učitele.
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