Vážení rodiče a žáci,
rádi bychom Vás seznámili s přechodem na distanční výuku na 2. stupni.
1. Na 2. stupni bude pevný rozvrh online výuky. V těchto hodinách
budou učitelé mít prostor na vysvětlení látky, samostatné práce a
zodpovězení veškerých dotazů. Rozvrh pro distanční výuku
najdete jednak v systému Bakaláři, je ale třeba si zobrazit příslušný
týden. Online hodiny jsou v rozvrhu označeny zkratkou DisdV
(Distanční výuka).
2. Ostatní hodiny jsou označeny zkratkou SamS (Samostudium).
Tyto hodiny budou mít žáci na vypracování samostatné práce.
Vyučující budou dbát na rovnoměrné rozložení práce tak, aby
nebyli žáci přetěžováni, ale měli dost prostoru na procvičení látky.
3. Jedna hodina distanční výuky týdně bude věnována setkání
třídy s třídním učitelem (TH), kde bude čas na kontrolu zapojení
žáků do práce, vyslechnutí a vyřešení případných problémů žáků a
přátelské setkání.
4. V předmětech, kde nebude vypsána online distanční výuka,
budou žáci pracovat pouze samostatně (SamS) podle pokynů
vyučujících v Teams.
5. Žáci dostanou vygenerované rozvrhy zároveň i v PDF ve zprávě
KOMENS. V tomto rozvrhu jsou DIsV hodiny označeny růžově.
6. Práce bude zadávána v Teams. Každý předmět má založený svůj
tým. Žáci jsou povinni zajistit si přístupové údaje, pokud tak
stále neučinili (měli to celé září jako povinný úkol).. Pokud
v některých předmětech pracují s jinými online platformami
(umimeto.org, projectonlinepractice…), musí také své přístupové
údaje znát.
7. V každém vzdělávacím předmětu mohou být žáci hodnoceni
za zapojení a snahu a dále alespoň jednou známkou za některý
z výstupů. V předmětech výchovného charakteru, mohou být
hodnoceni jednou známkou shrnující zapojení, snahu i případný
výstup.
8. Vzhledem k tomu, že je distanční výuka povinná, očekáváme,
že si případné problémy např. s technikou apod. vyřeší žáci
s učiteli neodkladně. Je třeba, aby pokud nemohou z nějakých
důvodů pracovat např. v online hodinách, domluvili si co nejdříve
alternativní způsob plnění povinností. Pokud tak neučiní,
nebudou učitele kontaktovat, nebudou se zapojovat do online
práce, ani neodevzdají žádné práce, mohou být hodnoceni

nedostatečně. Známky se zapisují do EŽK v Bakalářích,
hodnocení v Teams je podpůrné.
9. Zákonní zástupci jsou povinni i při distanční výuce
nepřítomnost žáka při výuce omluvit do 72 hodin obvyklým
způsobem třídnímu učiteli.
10. Žáci komunikují s učiteli přímo v Office 365 (ze svého školního
mailu xxxxx@zak.fzschlupa.cz na Office365 mail učitelů
prijmeni@fzschlupa.cz), popřípadě přímo v Teams.
11. Rodiče komunikují s učiteli v EŽK – KOMENS. Prosíme rodiče,
aby nechali problémy řešit žáky a nezahlcovali vyučující maily.
12.
Změny ve školním řádu týkající se distanční výuky
najdete vyznačeny červeně (https://www.fzs-chlupa.cz/oskole/dokumenty-ke-stazeni )
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