
 
A. Komunikace se žáky a zákonnými zástupci  
Způsob komunikace se žáky i jejich zákonnými zástupci probíhá telefonicky, elektronicky e-mailem, 
využitím rodičovských účtů na WhatsApp, ve specifických případech osobní kontakt za dodržení 
hygienických pravidel a nařízených opatření. Dalším způsobem v komunikaci jsou webové stránky 
školy.  
 
B. Organizace výuky  
Výuka bude probíhat jak online, tak offline. Pro realizaci výuky online bude do e-mailové schránky 
zákonných zástupců zaslán odkaz umožňující vstup do online místnosti, kde bude v určeném čase 
výuka probíhat.  
Offline výuka bude realizována tak, že pedagog zasílá zadání samostatné či skupinové práce 
prostřednictvím určeného komunikačního nástroje. Žáci na zadaných úkolech pracují dle svých 
časových možností a domluveným způsobem ve stanoveném termínu vypracované zadání 
odevzdávají. Jedná se o samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních 
listů a plnění praktických úkolů, které využívají přirozené podmínky žáků v jejich domácím prostředí 
– kreativní či rukodělné práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na 
samostatnou práci žáka. V průběhu plnění úkolů je pedagog k dispozici ve stanovený čas pro 
konzultace a individuální podporu.  
 
C. Monitorování a vyhodnocování  
Pro efektivní způsob distanční výuky je nutné nastavená pravidla průběžně vyhodnocovat a 
přizpůsobovat aktuálním podmínkám, proto je důležitá zpětná vazba oběma směry. Učitelé musí mít 
přehled o podmínkách a aktivitách každého žáka. Vědí, jak se žákům daří si osvojovat konkrétní 
znalosti a dovednosti.  
 
D. Omlouvání neúčasti na online výuce 
Žáci mají povinnost vzdělávat se distančním způsobem. Při online výuce je nepřipojení se k online 
přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně 
dohodnut jiný způsob zapojení. Omluvená absence nemůže být důvodem ke sníženému stupni 
hodnocení. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. 
Povinnost omlouvání je do 3 kalendářních dnů po začátku absence. 
 

V Zadní Třebani dne 13. října 2020      
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