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Základní předpoklady
 distanční výuka je realizována výhradně v prostředí Google Classroom s možným využitím dalších nástrojů a aplikací
Google Suite (Meet, Kalendář aj.)
 pro veškerou komunikaci v rámci distanční výuky jsou využívány výhradně školní emailové adresy (…@gvid.cz;
…@zak.gvid.cz)
Hlavní cíle
 poskytnout krátkodobě nepřítomným žákům (nemoc, karanténa jednotlivců v počtu menším než polovina třídy) přehled
o obsahu výuky ve škole
 zajistit v případě karantény vyhlášené pro celou třídu (na období cca 2 týdnů) kontinuitu výuky v této třídě
 zajistit výuku v případě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, Krajské hygienické
stanice (uzavření školy)
Režimová opatření
Krátkodobá nepřítomnost žáka ve škole
 žáci aktivně získávají informace o výuce ve škole
 informace učitele jsou dostupné v učebně GCR předmětu (v kurzu je zřízeno téma obsahující tabulku s týdenním
záznamem) tak, aby se žáci (pokud to jejich zdravotní stav umožňuje) mohli po svém návratu snáze zařadit do
probíhající výuky
Karanténní opatření pro třídu, příp. uzavření školy
Zveřejnění učiva, zadávání úkolů, Meet setkání jsou uskutečňovány výhradně v časech příslušných danému předmětu dle
platného rozvrhu hodin dle následujících pokynů:
 SK1 - předměty, které jsou vyučovány pouze 1x týdně pro danou třídu nebo skupinu, realizují 1x týdně v příslušném čase
zadání úkolu včetně Meet setkání
 SK2 - předměty Fy, Bi a Ch zadávají učivo a úkoly v 1. hodině předmětu, Meet setkání v 2. hodině dle platného rozvrhu
 SK3 - předměty ZSV, Ze a Dě realizují v 1. hodině předmětu Meet setkání a v 2. hodině zadávají učivo a úkoly
 SK4 - předměty Ma a DCJ zadávají učivo a úkoly v 1. hodině předmětu, Meet setkání ve 3. hodině
 SK5 - předměty ČJL a AJ realizují v 1. hodině předmětu Meet setkání a ve 3. hodině zadávají učivo a úkoly
 SK6 – předměty IVT a Prog pro 6leté studium realizují v 1. hodině teorie Meet setkání a v 1. hodině praktické výuky
zadávají učivo a úkoly
 tělesná výchova se nevyučuje
 časová náročnost zpracování úkolů zpravidla nepřesáhne 45 minut u předmětů SK1, SK2, SK3 a 90 minut u předmětů
SK4, SK5, SK6
Omlouvání žáků
 v případě realizace distanční výuky ve třídě s karanténním opatřením nebo v případě uzavření škol je účast žáků v této
výuce povinná
 žáci omlouvají svou nepřítomnost na plánovaných Meet setkáních, příp. nemožnost plnění zadaných úkolů v souladu se
školní řádem (prostřednictvím třídních učitelů)
 žák má povinnost (umožnuje-li to jeho zdravotní stav) reagovat na pozvánku k Meet setkání daného předmětu a oznámit
vyučujícímu, zda se ho zúčastní; v případě negativní reakce je nezbytné neúčast řádně omluvit
Hodnocení vzdělávání
Karanténní opatření pro třídu (krátkodobé, cca 14 dnů)
 standardní hodnocení žáků neprobíhá, je poskytována konstruktivní zpětná vazba k řešené problematice
 ověřování výstupů řešených témat probíhá nejdříve 1 týden po návratu do prezenční výuky
Případné uzavření školy
 kritéria a způsoby ověřování očekávaných výstupů budou stanoveny v kontextu aktuální situace a v souladu s platným
zněním školního řádu a v souladu s pokyny Ministerstva školství
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