Pravidla pro vzdělávání v době distanční výuky a karantény
Distanční výuka probíhá za okolností, které jsou jasně stanoveny zákonem.
Školní informační kanál: webové stránky školy, dále komunikace prostřednictvím emailu
a telefonické komunikace.
V době nařízené karantény (i částečné) bude distanční výuka předmětů, které patří mezi profilové,
probíhat dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020. Vyučující si může v rámci on-line výuky spojit více
předmětů, které vyučuje u jedné třídy (např. TECH a PRP). Je nutné dodržet začátky vyučovacích hodin
a neomezit průběh vyučovacích hodin dalšího vyučujícího. Předměty profilové, klíčové k úspěšnému
ukončení studia dvouletých a tříletých oborů, budou vyučovány on-line prostřednictvím systému
pro řízení výuky Microsoft Teams. Výuka tímto způsobem musí být realizována vyučujícím a žákem
minimálně 1x týdně. Schůzky budou předem sjednané s vyučujícím. Jako jediný povolený nástroj pro
provádění virtuální učebny (mikrofon, kamera, chaty) může být používán jen Microsoft Teams.
Další předměty a další týdenní hodiny profilových předmětů budou uskutečňovány on-line i off-line
dle instrukcí vyučujícího (email, telefonní kontakt, písemný - poštou a dalšími různými formami bez
nutnosti využívání nástroje virtuální učebny).
Odborný výcvik bude probíhat na smluvních pracovištích, pokud to hygienická a bezpečnostní pravidla
dovolí a po vzájemné dohodě se smluvním pracovištěm. V případě dlouhodobější distanční výuky bude
praktická výuka částečně nahrazena teoretickou, kdy po pominutí opatření bude tato výuka
kompenzována.
Uskutečnění této formy distančního vzdělávání je závislé na zdravotním stavu žáků i pedagogů,
na dobrém technickém stavu nástrojů pro distanční vzdělávání ze strany žáků.
V odůvodněných případech lze zapůjčit potřebnou ICT techniku. Zápůjčka bude řešena smlouvou
o výpůjčce.
Třídní učitelé zajišťují plynulou komunikaci mezi žákem, rodičem, vyučujícím, řeší případné obtíže
s dostupností nástrojů k distanční výuce a nezapojení se do distanční výuky ve spolupráci se školním
poradenským pracovištěm.
Vyučující si evidují případné změny v rámci ŠVP v tematických plánech a tabulce změn. Vyučující
dodržují soulad s RVP daného oboru.
Hodnocení výsledků v rámci distanční výuky je v souladu s Pravidly hodnocení výsledků vzdělávání
žáků. Upřednostňuje se formativní hodnocení a sebehodnocení žáků.
Absenci při distanční výuce je nutné posuzovat podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli podle
doby vzdělávacích aktivit.
Omlouvání absence – platí, co při prezenčním vzdělávání viz ŠŘ.
V případě jiných důvodů absence žáků, a pokud to organizační možnosti školy umožní, škola poskytuje
nepřítomným žákům studijní podporu na dálku (materiály, úkoly, výukový plán).
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