Vážení rodiče,

od středy 14. 10. 2020 přešly běžné třídy naší školy na distanční systém výuky. Učitelé,
všichni žáci a většina Vás (na mimořádných třídních schůzkách) byla seznámena s prostředím
Bakalářů, přes které jsou žákům předávány materiály k probíranému učivu formou příloh a
prezentací, úkoly pro žáky a jejich odpovědi.
Jelikož situace kolem koronaviru v naší republice se nelepší, tak předpokládáme, že nouzový
stav s uzavřením škol potrvá nadále. Určitě II. stupeň a asi i některé starší třídy I. stupně (pokud ne
všechny). Protože nechceme, aby žáci úplně ztratili kontakt se svými učiteli, rozšíříme dosavadní
distanční výuku i na vyučování on – line.
Tato výuka bude probíhat přes Microsoft Teams propojený s Bakaláři. Učitelé obdrželi své
přístupové údaje a třídní učitelé přístupové údaje pro žáky svých tříd. Tyto údaje včetně popisu, jak se
na on – line výuku přihlásit, obdrží přes Bakaláře.
Na II. stupni počítáme zatím se 2 hodinami matematiky, českého jazyka a angličtiny týdně.
K tomu po hodině týdně fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu. Po zkušenostech jiných
škol s touto výukou (kvalitou připojení a efektivitou výuky) bude on – line výuka probíhat vždy jen
s polovinou třídy. Třídní učitel rozdělí žáky do 2 skupin a oznámí jim, ve které skupině a s jakým
týdenním rozvrhem bude pracovat každá skupina.
Účast na této on-line hodině je pro žáky povinná a zapisuje se třídní knihy včetně absence.
Rodič je povinen případnou absenci žáka na on-line hodině omluvit třídnímu učiteli. V pondělí 2. 11.
a úterý 3. 11. proběhne cvičné připojení a konzultace pro obě skupiny žáků 6. až 9. A. Termíny
připojení pro konzultace rozešle třídní učitel tento týden přes Bakaláře.
Rovněž tam bude informace pro rodiče v případě, že žáci vůbec nereagovali na distanční
výuku v některých předmětech. Znovu zdůrazňuji, že distanční výuka je ze zákona povinná a
případnou déletrvající neúčast žáka na ní bychom museli brát jako neomluvené hodiny, které při
překročení určitého počtu máme povinnost hlásit na OSPOD.
Dále připomínám, že těžiště distanční výuky je především u žáka a souvisí s jeho vlastní
samostatnou přípravou a plněním zadaných úkolů. Zbytek distanční výuky vyučující již povedou
zadáváním a kontrolou zadaných úkolů přes Bakaláře. Plnění takto zadaných úkolů je povinné a žáci
mají odevzdávat práce v zadaném termínu. Pokud nebude práce odevzdána do konce týdne, kdy je
zadán termín odevzdání, tak bude vyhodnocena jako nesplněná a projeví se to v následném
hodnocení žáka. Hodnocení žáků bude sice převážně formativní s vysvětlení případných chybných
odpovědí, ale protože je distanční výuka povinná, tak vždy za určité časové období bude žák
ohodnocen známku, která bude zadána do hodnocení v bakalářích.
V případě, že uzavření škol bude platit i pro žáky některých (nebo všech tříd) tříd I. stupně,
tak rozdělení do skupin, pokyny k připojení a rozvrh on – line výuky zašlou třídní učitelé, jak bude
jasné, že jejich třídy budou uzavřeny.
V případě, že někteří žáci nemají přístup k ICT na distanční výuku, tak jsme schopni zapůjčit
v určitém množství notebooky nebo tablety. Třídní učitelé zmapovali situaci v oblasti vybavenosti ICT
u jednotlivých žáků a nabídnou případnou zápůjčku. Podmínkou je ale možnost připojení na Internet.
Ten nezajistíme. Ti co tuto možnost nemají, budou nadále plnit distanční výuku formou přebírání
zadaných úkolů písemně a předáváním vypracovaných úkolů na sekretariát školy.
Na závěr ještě upozorňuji na nutnost zabezpečení ICT (PC, notebooku nebo tabletu) při on –
line výuce, doporučení vypnutí kamery nebo nastavení pozadí, aby nebyl přenášen obraz bytových
prostor a zákaz používání chatu pří on – line výuce.
Doporučuji vám pravidelně sledovat nařízení vlády a případně MŠMT o případném
pokračujícím uzavření škol a kterých ročníků by se to týkalo. Samozřejmě vás v tomto případě budou
informovat třídní učitelé a tato informace bude i na našem webu.

