Zásady a pravidla distanční výuky
Pokud škola z důvodu krizového opatření, mimořádného opatření nebo nařízení karantény
poskytuje distanční výuku, jsou žáci povinni vzdělávat se distančním způsobem. Způsob
poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí
škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání." (Zákon č. 349, kterým se mění zákon č.
561/2004 Sb. - školský zákon, platnost od 25. 8. 2020).
 Škola využívá k výuce a komunikaci se žáky a rodiči tyto základní platformy:
a) Classroom
b) školní doména http://zsjarni.org - školní mail, třídní blogy.
 Vyučující vybírají z těchto forem: on-line synchronní (videokonferenční nástroje přes
školní doménu) a asynchronní výuka (v on-line prostoru každý individuálně) a off-line
výuka (bez digitálních technologií). Tyto formy jsou zastoupeny přiměřeně věku žáků,
charakteru předmětu a jeho týdenní časové dotaci. Dále organizačním, legislativním a
pedagogickým možnostem.
 Učební materiály při off-line distanční výuce, které nelze předat elektronickou cestou, si
vyzvedne zákonný zástupce nebo žák (žákyně) v předem domluveném termínu v určeném
prostoru školy nebo před školou. Případně se zákonný zástupce domluví s vyučujícím na
jiném místě či způsobu předání materiálu.
 Výuka probíhá dle upravených rozvrhů tříd. O případných změnách jsou žáci i rodiče včas
informováni.
 Výuku a úkoly sestavujeme tak, aby se žáci věnovali předmětům dle rozvrhu převážně
během dopoledne (videokonference, konzultace, přímá komunikace s učiteli), množství
učiva je podle počtu hodin, které má každý předmět v daném týdnu.
 Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami lze domů zapůjčit kompenzační pomůcky,
množství a obtížnost učiva a časová náročnost je jim upravena dle charakteru postižení
individuálně. Vyučující spolupracují s asistentem pedagoga, je-li žákovi přidělen. V
případě potřeby poskytují vyučující nebo asistenti těmto žákům konzultace.
 Pokud nastane odůvodněná překážka, kvůli které se žák (žákyně) může výuky účastnit
omezeně nebo vůbec, je nutné, aby zákonný zástupce ihned kontaktoval školu (vyučující
předmětu, třídní učitelku), aby škola mohla co nejdříve nastavit ve spolupráci s rodiči jiná
pravidla, která vzdělávání umožní.
 Při distanční výuce využíváme převážně hodnocení formativní (slovní, postupné).
Vyučující poskytují žákům průběžnou zpětnou vazbu. Sumativní hodnocení (konečné,
známkou) využíváme k hodnocení probraného a upevněného učiva.
 Pokud se žák (žákyně) nemůže účastnit výuky z důvodu, že nemá k dispozici doma počítač,
škola může notebook zapůjčit. V tomto případě kontaktuje zákonný zástupce ředitele školy
a domluví podrobnosti výpůjčky.
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