Vnitřní směrnice pro případ omezení provozu školy a přechod na distanční výuku
Na základě Manuálu k provozu škol zveřejněného 18. 8. 2020 a novely školského zákona
účinné od 25. 8. 2020 týkající se distanční výuky sděluji všem zaměstnancům školy pokyny
v případě, že dojde k omezení provozu školy a nutnosti zavést distanční vzdělávání.
1. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením
MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více
než poloviny žáků alespoň jedné třídy (skupiny).
Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na
jejich podmínky pro distanční vzdělávání) a žáci mají povinnost se účastnit distanční
výuky. A budou také řádně známkováni.
Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení a
dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů,
pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější
formy synchronní (např. společný videohovor) i asynchronní formy (např. email, zadání
úkolu v delším časovém horizontu) distanční výuky.
Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje
se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
Třídní učitelé ve spolupráci s vyučujícími IVT ve třídě (příp. ICT technikem) na začátku
školního roku prověří připravenost všech studentů k distanční výuce, tj. zajistí, aby všichni
žáci měli možnost k dálkovému připojení z domova a používali vedle programu Bakaláři
také platformu MS Teams (každý žák vyzkouší přidělené heslo a potvrdí, že je schopen se
připojit z domova do prostředí MS -Teams a Bakaláři).
2. V případě, že se opatření či karanténa týká méně než 50% žáků třídy (skupiny), škola
nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Postupujte pak obdobně
jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. Doporučuji však udržovat alespoň
částečně distanční vzdělávání dotčených žáků (např. zadání úkolů prezentovat i chybějícím
žákům přes Bakaláře).
3. Pedagogičtí zaměstnanci školy jsou povinni v rámci distanční výuky z důvodu přehlednosti
využívat jednotnou platformu - MS Teams, aby žáci nebyli zmateni používáním více
komunikačních kanálů. V případě chybějící techniky, která by vyučujícím neumožnila
distanční výuku (ze školy i z domova), obrátí se neprodleně na vedení školy nebo ICT
technika školy se žádostí o pomoc.
4. V případě nařízené karantény zaměstnanci školy, může po předchozí domluvě
zaměstnanec vykonávat práci z jiného místa distanční formou a přísluší mu plat.
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