Základní škola, Liberec

Ještědská
Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu – Pravidla pro distanční vzdělávání projednaný Školskou radou „per
rollam“

Pravidla pro distanční vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

§
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo
z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků/studentů
alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích
vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké
školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.
Prezenční výuka dotčených dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na
jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují
v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
 Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. Škola je povinna přizpůsobit distanční
vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí/žáků/studentů.
§
V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak
postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však,
pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených
dětí/žáků/studentů, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

Distanční výuka:
1. stupeň
Distanční výuka
Po vyhlášení karantény bude učivo zadáno do 24 hodin. Následně pošle třídní učitel jednou týdně
přes e-mail obsah učiva zákonným zástupcům.
V případě, že zákonní zástupci nemají dostatečné technické vybavení, zázemí, vyzvednou si po
domluvě s třídním učitelem výukové materiály ve škole.
Výuka bude zaměřená na český a anglický jazyk, matematiku.
Aktivity z prvouky, přírodovědy, vlastivědy budou zadávány formou úkolů ze čtení nebo praktických
cvičení.
Jednou týdně on-line forma komunikace s menšími skupinami žáků, „virtuální třídnická hodina“.
Zadání učiva, vysvětlení. Kontrola porozumění zadání.
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Délka 30 - 45 minut, max. 60 minut
Využití aplikace Google Meet, Hangouts.
4. – 5. třídy (nižší ročníky po dohodě třídního učitele a zákonných zástupců) – jednoduché úkoly
v Učebně (Google Classroom). Zpětná vazba hned po splnění úkolu.
Kontrola a zpětná vazba zadaných úkolů
Zákonní zástupci nafotí, naskenují vypracované úkoly a pošlou učiteli ke kontrole.
V případě, že nemají možnost poslat vypracované úkoly, hned po návratu do školy předloží ke
kontrole vyučujícímu. Při delší době distanční výuky si zákonní zástupci domluví způsob předání
úkolů ke kontrole.
Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami
Zákonní zástupci mohou využít služeb poradenského pracoviště na škole. Žákům jsou k dispozici
kompenzační pomůcky, speciální učebnice, pokud je využívají ve škole.
Pedagogická intervence a předmět pedagogické péče bude nadále poskytována prostřednictvím
on-line komunikace s učitelem, který běžně intervenci poskytuje.

Smíšená výuka
Řídí se stejnými pravidly, která jsou nastavena u distanční výuky.
Omlouvání neúčasti na distančním způsobu vzdělávání podléhá školnímu řádu stejně jako během
prezenční výuky - do 3 kalendářních dnů (třídnímu učiteli)

2. stupeň


Komunikace s žáky i jejich zákonnými zástupci bude probíhat formou e-mailu, nástěnky v
kurzech Google Classroom (v individuálních případech po konzultaci s vyučujícím předmětu).
O zadání práce budou žáci i jejich zákonní zástupci informováni prostřednictvím emailu, který
bude vygenerován přes Google Classroom.



Způsob stanovování pravidel a organizace vzdělávání distančním způsobem
- žádné či velmi špatné domácí připojení k internetu = předávání výukových materiálů
v písemné podobě po předchozí domluvě s třídním učitelem
- při výuce on-line využívají vyučující nástroje Google Classroom
- o organizaci vzdělávání v případě “smíšené” výuky rozhodne ředitel školy
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omlouvání neúčasti na distančním způsobu vzdělávání podléhá školnímu řádu stejně jako
během prezenční výuky - do 3 kalendářních dnů (třídnímu učiteli)



zadávání učiva v jednotlivých předmětech se bude řídit těmito pravidly:
1. Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk - pondělí, středa
2. Ostatní předměty - pondělí


žákům se SVP bude nabídnuta možnost individuálních konzultací

V Liberci dne 9. 10. 2020
Mgr. Houda Lukáš
ředitel ZŠ Ještědská
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