DÁLKOVÁ VÝUKA
PRŮVODCE A INSTRUKCE
ŘÍJEN 2020

1. Distanční výuka platí pro všechny ročníky SŠ dle nařízení vlády ČR ze dne
12.října 2020 číslo 1022 o přijetí krizového opatření a to ode dne 14.10.2020 do
1.11.2020
- všechny třídy 4letého oboru vzdělávání
- všechny třídy 8letého oboru vzdělávání

2. Distanční výuka - zásady, struktura, pravidla
-

dle nového znění Školského zákona je tento způsob výuky pro všechny žáky povinný
absence musí být řádně omluvena zákonnými zástupci nebo přímo zletilými žáky
všechny výše uvedené třídy se řídí řádným rozvrhem a jeho úpravami dle týdenního
plánu - Bakaláři

-

výuka probíhá zásadně prostřednictvím platformy G-Suite (Gmail, Google
Classroom, Google Disc, Google Meets)

-

v zásadě rozlišujeme dva typy online hodin
A/ synchronní = přímá online výuka s vyučujícím prostřednictvím Google Meets, žák
je včas a řádně připojen do výukové skupiny a aktivně se účastní výuky
B/ asynchronní = nepřímá online výuka s vyučujícím, který je připraven online
reagovat na dotazy žáků k zadanému úkolu, žáci pracují samostatně nebo skupinově
na zadaném úkolu

-

vyučující zcela zřetelně určí, které hodiny jsou synchronní a které asynchronní.
podmínkou je, že minimálně jedna vyučovací hodina daného předmětu za týden je
vždy synchronní
žákům bude vždy zadán úkol k vypracování s daným termínem odevzdání. Jako
přítomnost žáka v asynchronní online hodině je považováno řádné vypracování
daného úkolu dle zadání a jeho řádné odevzdání do termínu určeného učitelem. V
opačném případě bude zaznačena žákova absence do třídní knihy.

Žáci budou mít vzhledem k povaze úkolu dostatek času na vypracování a odevzdání. Prostě
jen musí zodpovědně a aktivně pracovat, jako by byli ve škole. K tomu jim určitě slouží i
upravený rozvrh a časový prostor na offline výuku (= samostatná práce na zadaném úkolu).

Žákům bude formou online konzultací a komentářů poskytována zpětná vazba.
-

absence - musí být dle Školního řádu omluvena. Stejně jako v případě prezenční
výuky bude tato absence při dálkové výuce považována a započítávána do celkové
25% tolerance absence v daném předmětu. Pokud bude v daném předmětu na konci
pololetí absence nad 25%, může to být klasifikována jako nehodnocení v předmětu a
žák bude komisionálně přezkoušen.

Účelem není žáky zahltit úkoly, ale dát jim smysluplnou práci tak, abychom společně
pokračovali v naplňování Školního vzdělávacího programu a jeho výstupů a úspěšně a
kvalitně realizovali následující týdny.
Všichni vyučující realizují dálkovou výuku ve škole, společně koordinují, aby počet
synchronních online hodin byl každý den vyvážený a ve smysluplné míře. Vyučující mohou
své online hodiny realizovat ze svých kabinetů nebo dostupných učeben.
Vyučující vše řádně dále zapisují do třídní knihy jako v prezenční výuce.

V Ostravě dne 13.10.2020

Mgr. Ivo Helebrant
ředitel školy

