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Informace k průběhu distanční výuky
Základní škola speciální (ZŠS), Praktická škola jednoletá a dvouletá
Po dohodě se zákonnými zástupci budou žáci dostávat materiály od třídních učitelů
elektronicky emailem nebo osobně ve škole po dohodě s třídními učiteli (případně na jiném
dohodnutém místě). Zpětná vazba bude řešena stejnou cestou, kdy budou mít možnost buď
splněný úkol naskenovat či vyfotit a zaslat zpět.
Výuka výchovných předmětů v průběhu dálkového vzdělávání bude realizována
formou zapojení žáků do domácích prací, vaření, práce na zahrádce apod..
Materiály zasílané emailovou adresou:
Učitelé zpracují materiály na týdenní činnosti podle jednotlivých předmětů:






Úvod, motivaci a instrukce k jednotlivým úkolům nahrají přes telefon, aby si ji rodiče
mohli stáhnout ve formátu mp3, případně popíší slovně.
Připraví úkoly z jednotlivých předmětů
V rámci individualizace zajistí individuální přístup s ohledem na schopnosti a
možnosti žáků
Podají instrukce k postupu a řešení, návody ke splnění úkolů a zpětné vazbě (rodiče
vyfotí a vloží jako přílohu).
Učitelé vyhodnotí a pošle zpětnou vazbu (smajlíka, známku nebo slovní vyjádření).

Pokud rodiče nemají email a další možnosti elektronické komunikace, mohou využít osobního
předání ve škole po dohodě s třídními učiteli (případně na jiném dohodnutém místě).
Materiály vyzvedávané a předávané osobně:
Učitelé zpracují materiály na týdenní činnosti:






Úvod, motivaci a instrukce k jednotlivým úkolům zpracují elektronicky, vytisknout,
rozkopírují a předají jednorázově rodiči společně s dalšími materiály.
Připraví úkoly z jednotlivých předmětů
Podají instrukce k postupu a řešení, návody ke splnění úkolů a zpětné vazbě (rodiče
vhodí v určený den na konci týdne pracovní listy se jménem dítěte do schránky školy,
případně předají na místě učitelce, mohou se pochlubit i fotografií splněného úkolu
v telefonu na místě).
Učitelka vyhodnotí a pošle zpětnou vazbu rodiči (při předání v dalším týdnu).

