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Nařízení ředitele školy k vynucené distanční formě vzdělávání.
Jako základní platformu bude škola využívat aplikaci Microsoft Teams v rámci Office 365
pro školy. V prostředí MS Teams bude vytvořen tým pro výukový předmět a do něj zařazení
žáci, kteří se ho učí. V rámci týmu bude možné nahrávat výukové materiály, sdílet soubory,
používat poznámkový blok předmětu, zahájit chat nebo rovnou video setkání. Žáci získají
přihlašovací údaje a po celou dobu školní docházky budou mít možnost využívat plné verze
programu Microsoft Word, Microsoft Excel a PowerPoint. Dále škola nabídne možnost
pokračovat ve výuce prostřednictví aplikace Seesaw. Pro žáky, kteří nemají podmínky pro
online výuku, zajistí školy pracovní listy a další didaktický materiál, který bude přístupný na
webu školy a v tištěné podobě na obecním úřadě k vyzvednutí. Odevzdávání splněných úkolů
bude probíhat podle předem stanoveného harmonogramu. Komunikovat bude možné emailem
nebo telefonicky přes WhatsApp a prostřednictvím webových stránek školy, a to především
pro předávání informací žákům a zákonným zástupcům ze strany školy. Pro komunikaci mezi
zákonnými zástupci žáků a školou bude využíván především email školy, případně služební
mobilní telefon. Učitelé budou využívat ke komunikaci email.
Škola v případě vynucené distanční výuky sestaví zvláštní rozvrh s určenými časy pro
synchronní výuku stěžejních a ostatních předmětů.
Zadávané úkoly budou evidovány prostřednictvím zápisu v třídní knize. Zápis bude proveden
ve formě Distanční výuka – a příslušné téma.
Vyučovací předměty se v rámci distanční výuky dělí na hlavní a vedlejší.
Hlavními jsou: český jazyk, matematika a cizí jazyk. Ty budou zařazovány do rozvrhu
alespoň 2x týdně.
Vedlejšími jsou: vlastivěda, přírodověda, prvouka, dovednosti pro život. Ty budou
zařazovány do rozvrhu 1 – 2x v týdnu.
Výchovy budou v období distanční výuky realizovány prostřednictvím různých webových
odkazů či youtube. Bude se jednat především o samostatnou práci žáků.
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