Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k možným mimořádným opatřením, kdy bude možný i nadále souběh jak
prezenční, tak distanční výuky a na základě zkušeností z uplynulých týdnů, upřesňujeme
pravidla pro distanční, případně kombinované vzdělávání. O tato pravidla bude doplněn Školní
řád v kapitole o distanční výuce.
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Pokyn ředitele školy k průběhu distančního vzdělávání
Charakteristika, způsoby a formy distanční výuky a její hodnocení
Účast na distančním vzdělávání (pokud nastane) je dle zákona č. 561/2004 Sb.
(Školský zákon) povinná. Distanční výuka je jednou z povinných forem vzdělávání, pokud se jí
žák nezúčastní, musí být jeho nepřítomnost řádně omluvena. Pro omlouvání platí stejné
podmínky jako při prezenční výuce. Pokud žák nemá podmínky pro výuku online, je povinen
toto škole oznámit, škola poté zajistí jiný způsob předávání výukových materiálů. Škola může,
v rámci svých možností zapůjčit, po uzavření smlouvy o výpůjčce, žákům potřebnou techniku.
Škola realizuje výuku výhradně přes MS Teams. Veškerá komunikace se žáky probíhá
právě na této platformě, a to synchronním či asynchronním způsobem, případně jejich
kombinací.

Zadávání úkolů žákům, jejich hodnocení a klasifikace
V případě zavedení distanční výuky třídní učitel informuje žáky o jejich rozvrhu. Učitelé
jednotlivých předmětů určí časy pro on-line setkání a konzultace. Komunikace se zákonnými
zástupci žáků probíhá stejně jako při prezenční výuce, prostřednictvím Bakalářů, mailové
pošty, telefonicky, příp. pomocí jiných aplikací, chatem, osobně, o způsobu komunikace
informuje učitel. Režim vyučovacích hodin, přestávek, jejich délku stanovuje, v rámci daného
rozvrhu, pedagog podle charakteru činnosti s přihlédnutím k základním fyziologickým
potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím.
Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro
prezenční výuku. Hlavní účel hodnocení při distanční výuce je motivace žáka k učení a
získávání nových znalostí a dovedností. Priority ve vzdělávání budou určovány podle délky
distanční výuky, zákazu přítomnosti žáků ve školách. Škola se zaměří především na stěžejní
výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce.
Synchronní výuka – žáci se účastní schůzek s pedagogem a na základě nich plní zadané úkoly.
Tento způsob výuky je realizován především v těchto předmětech: Čj, M, Cj, NS, - 1. stupeň,
Čj, M, Aj, Nj, Př, D, F, Z, Ch – 2. stupeň.
Asynchronní výuka – v některých předmětech neprobíhají schůzky vůbec a učitelé zde pouze
zadávají úkoly: Inf, VkZ, Hv, Vv, případně není po dobu distančního vzdělávání realizována
žádná výuka Tv, VD, TP. Pro hodnocení na vysvědčení budou výhradně sloužit podklady
z prezenční výuky.
Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, poskytuje učitel žákovi
účinnou zpětnou vazbu o výsledcích vzdělávání a plnění zadaných úkolů. Při hodnocení je
uplatňováno zpravidla formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním
hodnocením. Učitel v době trvání distančního vzdělávání využívá prostředky formativního
hodnocení, které přinášejí žákovi informaci o tom, co ví, čemu rozumí nebo co dokáže, směruje
ho k naplnění stanovených cílů. Po uzavření určitých celků učiva je možno přistoupit
k sumativnímu hodnocení žáka, ohodnocení známkou.

Hodnocení chování žáků
Chování žáků v průběhu distanční výuky se řídí Školním řádem. Žáci jsou povinni
v průběhu on-line výuky dodržovat komunikační kázeň, respektovat pravidla stanovená
učitelem. Žák je tedy při konání schůzek odpovědný za své jednání, které je tolerantní,
partnerské, přátelské, slušné, se vzájemnou úctou a respektem. Pořizování jakýchkoliv
záznamů z distanční výuky je přísně zakázáno, v případě porušení bude dle závažnosti a míry
porušení postupováno v souladu s pravidly školního řádu o udělování výchovných opatření,
příp. udělením sníženého stupně z chování. Případné pořízení záznamu je možné pouze se
souhlasem příslušného vyučujícího. Pedagogický pracovník chování žáků i v tomto období
distanční výuky hodnotí.

Tento pokyn nabývá platnosti dnem 23. 11. 2020.
České Budějovice 23. 11. 2020
Mgr. Vladimír Caldr
ředitel školy

