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Informace k průběhu distanční výuky
Základní škola (ZŠ)
Žákům byly vytvořeny unikátní emailové adresy pro připojení v platformě
GoogleMeet.
Výuka v hlavních předmětech bude realizována v rámci upraveného rozvrhu formou
chatů, videohovorů, zadávání úkolů, testů a jejich následného odevzdávání a ohodnocení.
Výuka výchovných předmětů v průběhu dálkového vzdělávání bude realizována formou
zapojení žáků do domácích prací, vaření, práce na zahrádce apod..
V omezené míře bude také učivo a další výukové materiály umístěny na webových
stránkách školy v sekci DOKUMENTY-UČIVO a na stránkách https://www.skolavpyzamu.cz/
V případě, že žáci nemají internetové připojení či potřebné zařízení pro online výuku,
mohou si vyzvednout výukové materiály s pokyny v tištěné podobě ve škole, vždy první
pracovní den v daném týdnu a po dohodě s vyučujícím.
Škola má povinnost v určitých případech vést výuku distančně a žáci mají povinnost
se této výuky účastnit a odevzdávat zadané práce ve stanoveném termínu. Pokud se žáci
online výuky neúčastní, musí být řádně omluveni. Pokud žáci nebudou během distanční
výuky řádně omlouváni, bude škola postupovat ve spolupráci s příslušnými orgány dle
platných právních předpisů.
Pokud někteří žáci nemají možnost účastnit se distančního vzdělávání z důvodu
technického vybavení, škola je schopna zapůjčit PC a monitor k úspěšnému plnění školních
povinností.
Výsledky vzdělávání žáků při distanční výuce budou zaznamenávány v rámci
průběžné klasifikace v daných předmětech.
V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obraťte na třídní učitele, případně přímo na vedení
školy.
Pravidla chování při online výuce









Na hodině budu připojený včas dle rozvrhu
Pokud se hodiny nemohu zúčastnit v řádném čase, vždy se předem omluvím
Budu se chovat tak, abych nenarušoval výuku spolužákům
Budu mluvit slušně a jen na vyzvání pedagoga
Na vyzvání zapnu kameru/mikrofon
Zdržím se projevů mimo téma, budu respektovat zadání hodiny
Během výuky se nevěnuji ničemu, co s výukou nesouvisí (sledování televize, poslech
hudby, hraní PC her, nastavování nevhodných tapet)
Pokud je to možné, pracuji v soukromí, abych nebyl vyrušován ostatními členy rodiny

