Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235
Pravidla distanční výuky
1) Pokud z důvodu mimořádného opatření není možná osobní přítomnost většiny žáků z
nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním
způsobem.
2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového
vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající
okolnostem.
3) Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a
hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám
žáka pro toto vzdělávání.
4) Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit účast svého dítěte na distanční výuce od data
oznámeného školou.
5) Distanční výuka je vedena přednostně on-line. Pro komunikaci se žáky a jejich
zákonnými zástupci škola využívá systém Bakaláři a MS Teams.
6) Škola má v individuálních případech možnost zapůjčit ICT techniku žákovi v případě
potřeby, podmínkou je existující internetové připojení.
7) On-line výuka probíhá podle pevně stanoveného rozvrhu a předpokládá aktivní účast
(komunikaci) žáka.
8) Úkoly, jejich zadání, termín, odevzdání, hodnocení, se organizují přes Bakaláře.
9) Po dohodě s vyučujícím lze úkoly odevzdávat i jinou formou (Teams, e-mail,
komunikační aplikace).
10) V mimořádných případech je výuka vedena off-line.
11) Zadané úkoly jsou hodnoceny známkou, formativním hodnocením nebo jejich
kombinací.
12) Vyučující poskytují konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům na vyžádání
způsobem dle domluvy.
13) Nepřítomnost na on-line výuce omlouvá zákonný zástupce obvyklým způsobem, stejně
tak neschopnost žáka vzdělávat se a plnit úkoly zejména ze zdravotních, případně
technických důvodů.
14) Absence žáka se eviduje v třídní knize podle zapojení do vzdělávání a výstupů. Při online výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci (pokud nebylo
dohodnuto jinak).
15) Pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče jsou nadále
poskytovány on-line.
16) Žákům se speciálními vzdělávacími obtížemi je umožněno při distanční výuce využívat
kompenzační a speciální učební pomůcky a speciální učebnice dle platného
doporučení. Při on-line výuce učitel zohledňuje jejich vzdělávací potřeby.
17) Asistenti pedagoga poskytují on-line podporu žákům dané třídy vždy po domluvě
s vyučujícím.
18) V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole týká více než 50 % žáků třídy, škola
vzdělává distančním způsobem nepřítomné žáky. Vyučující poskytují vzdělávací
materiály a zadávají úkoly prostřednictvím informačního systému, v profilových
předmětech poskytují on-line konzultace dle aktuálních možností školy.

19) Žákům, zákonným zástupcům a vyučujícím jsou k dispozici pracovníci školního
poradenského pracoviště. Konzultace probíhají na základě domluvy s daným
pracovníkem.
20) Při kontaktu vyučujících, žáků a zákonných zástupců je využívána přednostně provozní
doba školy od 7:30 do 16:00 hodin, pokud nebude domluveno jinak.
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