
Distanční výuka

Podle novely č, 34912020 Sb. Školského zákona s účinností ode dne 25. 8. 2020 byla
stanovena pravidla pro vzdělávání clistančním způsobem v některých rnimořádných situacích
uzavřeni škol či zákazu přítonrnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách.

Zákonemje rryní nově stanovena
a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdé|ávání distanČním
způsobem pro děti, pro kteréje předškolnívzděIávání povinné. žáky a studenty azároveň
b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto zpŮsobem vzdé|ávat

Vzhledem k současným mimořádným opa_třením upřesňujeme základní
pravidla pro distanční vzdělávání na ZS a MS, Brno, Staňkova l4,

příspěvková orga nizace.

Pro výuku distančním způsobem br"rdou učitelé využívat především nástroje Google (Učebna,
Gmail, Meet, Clrat, Kalerldář, Disk ...) ve spojení sG Strite pro vzděláváni - pouze se

školním žákovským účtem pod doménou zsstankova.eu.

Pravidla pro distanční vzdělávání:

prostřednictvínr webových stránek školy, e-mailu nebo případně elektronické
žákovské knížky.

prezenční výuku. Zmény budou žákům hlášeny s pr'edstihem a budou záviset na
personálních možnostech školy. Z výše uvedených důvodu budou v některých
předmětech zadávány úlohy íbrmou vypracování samostatné práce. Pokucl vznikne
mezi jednotlivými vyučovanými hodinami větší přestávka, využiji ji žáci k relaxaci či
pro individuální donrácí přípravu.

aplikace Google umožriLrjí textovou konrunikaci, video hovory, zadáváni úkolů,
ukládání souborů, sdílení dokumerrtů, testování pomocí íbrmulářťr, přehled
a hodnoceni odevzdaných prací,

školní e-mailová adresa, Žákovi je zakázáno poskytrrout přístr-rpové údaje ke školnímu
účtujiné osobě.

zákonné zástupce je e-mailová komunikace a kornunikace prostřednictvím telefonu či
SMS.



Z důvodrr odpočinktr žáka nenrusí vždy vyučovací lrodina trvat 45 minut. Členění

vyučovací lrodiny je plrrě v kompetenci příslušrrého vyrrčujícího a rnůže být rozděleno
na on-line část a sanostatnor_r práci nebo procvičování bez nutnosti připojení
k internettr.

V průběhu výuky musí mít každý žák pří sobě školrrí či pracovní sešit, do kterého

bude provádět zápis na pokyn vyučujícího,

V průběhLr distarrčrrí výuky budou žáci hodnoceni v souladu s klasifikačrrím řádern

a s přihlédnutínr k individuálrrím podrnínkám žáka pro tento zpŮsob vzděIáváni.

Případná absence žáka pŤi distariční výuce se zapisuje do tr'ídr-rí krrihy. Vyučující
zapíše rovněž absenci, pokud zjistí, že žák výuku v průběhu vyučovací hodiny bez
omluvy opustil.

Nemůže-li se žák zúčastnit distarrčního vzděláváni, je povinností zákonného zástupce
jej řádně a včas omluvit, nejpozctěji do 3 dnů.

Každý žák má právo si domluvit, nad ránrec běžné výuky, individuáiní konzr,rltaci.

Vpřípadě nejasností vjednotlivých předmětech se žák obrací na své vyučtrjící
v danénr předmětu (Google Classrootn), v případě potřeby je v Google Učebně třídy
k dispozici třídní rrčitel.

Žáci jsou povinni v průběhu on-line výuky dodržovat komunikačni kázeň společně
s pravidly sltršrrého chování. Dopustí-li se žák zvláště hrubých opakovanýclr slovních
ťltoků vůči zaměstnancťtnr školy, bude toto jednání považováno za závažné porušení
školrrího řádu a žák bude hodrrocen sníženým stuprrěm z chování.

Pořizování jakýchkoliv záznanů z on-line výuky je možné potlze se souhlasem
příslušrrého vyučtrj ícího.

Pokr.rd se žákovi vyskytne rra jeho počítači (tabletu, teleíbnu) závada, která mu
treumožní účast rra distančním vzděIáváni, informuje o této situaci bezodkladně svého
třídního učitele.
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