
Dodatek ke školnímu řádu - zásady pro vzděIávání
distančním způsobem

Způsoby komunikace s žáky a jejich zákonnými zástupci

Pro standardní komunikaci s žáky a zákonnými zástupci škola využívá komunikační
systém Komens v Bakalářích. Dalšími doplňkovými komunikačními kanály jsou elektronická
pošta, spojení přes telefon a listovní pošta.

Pravidla a organizace vzdělávání
Distanční výuka je podle Št<olského zákona od září 2O2O povinná.
I během distanční výuky platí školní řád v rozsahu odpovídajícímu okolnostem.

Náplň online výuky, zadání práce a úkoly prožáky jsou zapisovány do týdenního plánu
distanční výuky každé třídy. Tyto plány jsou zveřejněny v Bakalářích v sekci Dokumenty
(přístup mají jak rodiče, tak žáci) vždy v prŮběhu nedělního večera předchozího týdne.Žáci
mají tento plán vložen i v třídní Google Classroom. V plánu je informace, že je Úkol zadán,
případně kde, Materiály k výuce, pracovní listy, znění domácích úkolŮ atd. jsou v Google
Classroom jednotlivých předmětŮ.

Individuální konzultace s vyučujícím jsou možné po předchozí domluvě.
ŽatŮm s nedostatečným technickým vybavením mŮže škola po předchozí domluvě

zapŮičit ICT prostředky.
V případě offline výuky jednotlivých žákŮ si tito žáci vyzvedávají materiály vŽdy v

pondělí dopoledne ve škole a zároveň odevzdávají splněné úkoly z předešlého týdne.

Pravidla pro synchronní online výuku:
- Na výuku přicházej včas podle rozvrhu a instrukcí v Týdenním plánu distanČní výuky.

Bud'vhodně upravený.

- Měj připravené učebnice a pomŮcky k danému předmětu a psací potřeby.

- Po celou dobu synchronní online výuky se chovej kultivovaně a vyjadřuj se sluŠně.

- pokud přijdeš na online hodinu pozdě nebo se z vážných dŮvodŮ potřebujeŠ dříve
odpojit, omluv se vyučujícímu prostřednictvím chatu a vyčkej jeho reakce. NeruŠ
probíhající výuku.

- Mikrofon zapínej pouze na vyzvání učitele.

- Chat je určen pouze pro komunikaci v rámci výuky.

- Pokud ti technické možností dovolu jí a vyžaduje to učitel, měj zapnutou kameru.

- Je zakázáno pořizovat jakékoliv audio/videozáznamy zvýuky. Jde o hrubé poruŠení
školního řádu.



- Je zakázáno jakkoliv zneužívat nahraný materiál, jak od učitele, tak od žákŮ
(prezentace, videa, fotky..,), pro jiné účely, než pro studijní. Jde o hrubé porušení
školního řádu.

omlouvání neúčasti

Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o dŮvodech nepřítomnosti dítěte ve
vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnŮ od počátku nepřítomnosti (prostřednictvím
Bakalářů - Komens - Poslat zprávu - Obecná zpráva).

Doložení neúčasti

Zákonní zástupci jsou povinni doložit dŮvod absenci žáka při synchronní online výuce
(prostřednictvím Bakalářů - Komens - Poslat zprávu - Omluvení absence).
Je na zvážení třídního učitele, zda doloženou neúčast omluví.

Hodnocení výs|edků vzdělávání při distanční výuce
V případě distanční výuky krátkodobého charakteru (max. 2 týdny) se bude hodnotit

především aktivita a plnění zadaných úkolŮ žáky.
Bude-li distanční výuka probíhat delší dobu než 2 týdny, budou pro hodnocení

uplatňována kritéria stanovená pro distanční výuku vyučujícími jednotlivých předmětŮ.
Kritéria jsou publikována v Bakalářích, v sekci Dokurnenty daného vyučujícícho a v kurzech
Google Classroom příslušných předmětŮ.

Dodatek ke školnímu řádu má účinnost od 16. listopadu 2020.

V Praze dne 13. listopadu 202a. ,4l [.Fur-,/
Ing. Maríď Pojerová

řeoített<a školy
iinonnmrví z§o.1oM šroly HÁN§pAtIL}iÁ"

l uarnŘsrc šroly KoHoUTpK
Praha 6, §ušická 29 _ .

§ušická 29ll000, 160 00 Praha 6
Tel.: 233 335 400

2


