PRAVIDLA DISTANČNÍ VÝUKY V ZŠ VRAŇANY
2020-2021
příloha školního řádu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Pokud je z důvodu karantény, kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným
opatřením MZ zakázána osobní přítomnost žáků ve škole a alespoň jedné třídy, škola
poskytuje pro tuto třídu vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní žáci se
vzdělávají prezenčně.



Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového
vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající
okolnostem.

1. FORMY DISTANČNÍ VÝUKY
Povinná distanční výuka je v ZŠ Vraňany realizována těmito způsoby:
1) Online výuka - videolekce přes aplikaci Google Meet
Výuka bude zaměřená na hlavní předměty -Aj, Čj, M + úkoly zaslané přes email i z ostatních
předmětů (PRV, VL, PŘ, INF).
2) Částečná online výuka – úkoly zaslané přes email, z webových stránek školy
Určená žákům, kteří mají jen omezený přístup k internetu. Zadání úkolů z hlavních i
vedlejších předmětů.
3) Offline výuka – vyzvednutí úkolů ve škole
Určená žákům, kteří nemají přístup k internetu. Zadání úkolů z hlavních i vedlejších
předmětů.
Zákonný zástupce, potažmo žák, si jeden ze způsobů výuky může vybrat dle individuálních
technických možností a podmínek.


Pokud to epidemiologická situace dovolí, budou žákům umožněny, po předchozí
dohodě s vyučujícím, osobní konzultace ve škole (tzv. „jeden na jednoho“)

2. PRAVIDLA DISTANČNÍ VÝUKY
1) On-line výuka
Pravidla chování během online výuky:


Nejíst, nepít



Být vhodně oblečen



Nepořizovat zvukový ani obrazový záznam výuky



Včas se připojit



Odpojit se až po pokynu vyučujícího



Klid v místnosti, kde výuka probíhá



Být na výuku připraven a soustředěn



Během výuky nevyrušovat (v opačném případě bude žák z výuky vyloučen)

2) Částečná online výuka
Týdenní přehled učiva bude zveřejněn vždy v pondělí na webových stránkách školy v sekci
„TŘÍDY“. Vypracované úkoly musí být zaslané vyučujícímu příslušného předmětu vždy
do neděle daného týdne. V případě nejasností se zadaným učivem je možné se kdykoliv
obrátit e-mailem na vyučujícího daného předmětu.
3) Off-line výuka
Materiály k výuce a týdenní přehled učiva je nutné si osobně vyzvednout ve škole, a to každé
pondělí mezi 7.30 -10h. Zároveň je třeba odevzdat vypracované úkoly z předchozího týdne.

PRAVIDLA PLATNÁ PRO VŠECHNY ZPŮSOBY DISTANČNÍ VÝUKY
 Účast na distanční výuce je povinná.
 V případě, že dítě z důvodu nemoci nemůže odevzdat úkoly, musí zákonný zástupce
dítě do týdne omluvit, jinak má žák neomluvenou absenci.
 V případě, že se žák už dále nemůže účastnit daného způsobu výuky nebo změní
daný způsob výuky, musí to co nejdříve oznámit škole.
 Pokud nebude zadaný úkol bez omluvy vypracován, bude hodnocen nedostatečnou.

3. HODNOCENÍ
Hodnocení bude probíhat kombinovaně s přihlédnutím k individuálním schopnostem žáka a
specifikům domácí výuky, tzn:


Známkou



 nebo 



Slovní (formativní) hodnocení

4. KOMUNIKACE
E-mailem - kdykoliv:
Vyučující

E-mail

Předmět

Gabriela FÁRKOVÁ

zsvranany-farkova@seznam.cz

ČJ2, M2, PRV1, M3

zsvranany-kamenarovaa@seznam.cz

ČJ3, PRV3, PRV2

tejova.eva@gmail.com

AJ3, AJ5,VL4, VL5

zsvranany-turbova@seznam.cz

ČJ4, ČJ5, PSANÍ1, M1

zs.vranany@seznam.cz

M4, M5, PŘ4, PŘ5, AJ4

Lucie KAMENÁŘOVÁ
Eva NGUYEN
Alice TURBOVÁ
Štěpánka SRBOVÁ

Telefonicky:
Telefonní čísla
315691086, 733772107

Projednáno školskou radou dne: 12. 10. 2020
Projednáno mimořádnou pedagogickou radou dne: 5. 10. 2020

