Pravidla pro distanční výuku 2. stupně Základní školy Broumy
Distanční výuka je pro žáky povinná dle školského zákona novelou vyhlášenou
pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020.
2. Distanční výuka bude probíhat každý den dle stávajícího rozvrhu pro tento
školní rok 2021/2022.
3. Distanční výuka bude probíhat ve všech předmětech s výjimkou Hudební
výchovy, Výtvarné výchovy, Pracovních činností, Tělesné výchovy, Informatiky
a Výchovy ke zdraví.
4. Hlavním komunikačním kanálem mezi žáky a vyučujícími bude výlučně
Microsoft Teams/Office 365.
5. Doporučujeme nainstalovat Microsoft Teams do osobních mobilů žáků (pro
rychlejší komunikaci).
6. Všichni žáci byli náležitě proškoleni v používání základních nástrojů pro
komunikaci s vyučujícími, ve zpracovávání zadaných úkolů a jejich následné
odesílání v Microsoft Teams.
7. Distanční výuka bude každý den zahájena v 7.50 h a končit bude dle stávajícího
rozvrhu pro tento školní rok 2021/2022.
8. Vyučující budou zadávat práci každý den do 7.30 h.
9. Žák je povinen odevzdat práci v daném termínu odevzdání. Každá odevzdaná
práce žáka bude vyučujícími hodnocena prostřednictvím Microsoft Teams
vždy formativním (slovním) nebo sumativním (známkou s váhou 1, 2)
hodnocením. O způsobu hodnocení budou žáci předem informováni v zadání
úkolu vyučujícím.
10. V případě odevzdání práce po termínu odevzdání nebo v případě, že zadaná
práce nebude žákem odevzdána vůbec, bude zadaný úkol hodnocen známkou
nedostatečně v závislosti na způsobu hodnocení daného úkolu.
11. Všechna hodnocení jsou započítávána do průběžné klasifikace.
12. Žák je také povinen být online každý den během distanční výuky pro případný
požadavek na přímou komunikaci ze strany vyučujícího.
13. Jednotliví vyučující budou také každý den k dispozici pro všechny žáky online
v rámci Microsoft Teams během distanční výuky.
14. Videochaty/videokonference jsou v kompetenci každého učitele. Žák je
povinen se k těmto videochatům/videokonferencím připojit.
15. Pro videochaty budou využívány také hodiny Hv, Vv, Pč, Tv, Inf a Vz.
16. Všechny známky budou zapisovány do elektronické žákovské knížky v systému
Bakalář.
1.

V případě nemoci/návštěvy lékaře je zákonný zástupce povinen vždy žáka
omlouvat den předem nebo v ten den do 8 hodiny ranní v elektronické
žákovské knížce v systému Bakalář.
18. Zpětné omluvenky nejsou platnou omluvou pro absenci v distanční výuce
17.

