Organizace a administrace distanční výuky od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020
Informace pro žáky a zákonné zástupce
Toto opatření se může průběžně měnit na základě vládou přijímaných opatření a situace.
Teoretická výuka přechází od pondělí 5. 10. 2020 na dobu nejméně čtrnácti dnů na distanční formu.
Výuka na dálku je pro žáky povinná podle §184a zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).
Praktická výuka a odborný výcvik zůstává zachován v plném rozsahu.
V případě distanční výuky škola poskytuje vzdělání podle příslušného školního vzdělávacího
programu v míře odpovídající okolnostem.
Provoz školní jídelny nebude přerušen. Žáci, kteří se povinně vzdělávají distančně, mohou oběd
odebrat od 11:00 do 14:00.
Provoz domova mládeže nebude přerušen.
K výuce na dálku škola využívá výhradně Bakaláře – zápis hodin a Microsoft Teams – výuka.
Samotná organizace distančního vyučování:
Rozvrh zůstává na stránkách stejný. Učitelé budou přes Bakaláře a Teams informovat žáky o
organizovaných on-line schůzkách v Teams.
Žáci mají povinnost se on-line výuky účastnit, pokud se nepřipojí, musí se omluvit třídnímu učiteli
z výuky.
Ostatní předměty se budou zadávat prostřednictvím aplikace Teams v podobě úkolů a materiálů –
neodevzdání úkolu z takovéto výuky se posuzuje jako absence. Všichni učitelé v Teams informují
své žáky, jak bude probíhat výuka konkrétního předmětu.
Absence při distanční výuce:
Při on-line hodině je nepřihlášení se považováno za absenci, omlouvá se třídnímu učiteli do tří dnů
podle školního řádu. Pokud je se žákem, nebo zákonným zástupcem dohodnut jiný způsob on-line
výuky, nepovažuje se nepřipojení se za absenci – žák nemá připojení na inetrenet, je dohodnuto, že
si ve škole vyzvedává materiály a zadání úkolů, která odevzdá po vypracování stejným způsobem.
Při asynchronní, nebo off-line výuce je za absenci považováno nevypracování úkolů ve stanovený
termín.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte primárně třídního učitele přes Bakaláře nebo Teams,
případně na telefon do kabinetu každý všední den mezi 8:00 – 13:00.
Obracet se můžete i na asistentku ředitele Karolínu Hanžlovou na telefonní číslo 412 151 411, či na
e-mail: skola@sosruska.cz.

Tento materiál není finální verze, vše se může průběžně měnit, stejně jako
situace. Prosíme, sledujte Bakaláře a Teams.

