Standard distančního vzdělávání pro žáky Základní školy Častolovice
Vážení rodiče – zákonní zástupci žáků Základní školy Častolovice,
od 2. 11. 2020 přecházíme na úplnou distanční formu vzdělávání.
Formy distančního vzdělávání (dále DV):
1. Asynchronní DV (nepřímá komunikace s vyučujícím):
úkoly budou zadávány do aplikace Teams,
o u úkolů bude stanoven termín odevzdání,
o v zadání úkolu bude stanoveno, zda bude úkol hodnocen známkou nebo se hodnotí
splněn/nesplněn,
o úkoly se odevzdávají v prostředí Teams,
o po odevzdání klasifikovaného úkolu dostává žák zpětnou vazbu od vyučujícího,
o hodnocení vyučující zapíše do systému Bakaláři,
po dohodě s vyučujícím lze úkoly odevzdávat i jinou formou,
formou e-mailů budou třídní učitelé předávat zákonným zástupcům (dále ZZ) v pondělí a ve středu
všechny zadané úkoly. Tento způsob bude sloužit ZZ pouze pro informaci a kontrolu o zadávaných
úkolech, které budou primárně v aplikaci Teams, ne pro vypracovávání a odevzdávání.
Doporučujeme pracovat a plnit zadané úkoly dle stávajícího rozvrhu (ve vyučovacích hodinách, kdy neprobíhá
on-line výuka).
Ve výjimečných případech (po domluvě s třídním učitelem) budou zadané úkoly v tištěné podobě k vyzvednutí v
ředitelně školy nebo na jiném dohodnutém místě. Zákonný zástupce zajistí předání materiálů DV ze školy žákovi
a zpět do školy v dohodnutém termínu. Po odevzdání klasifikovaného úkolu převede vyučující známku do
systému Bakaláři.
2.
-

-

Synchronní DV (přímá komunikace s vyučujícím):
on-line výuka, která probíhá v aplikaci Teams podle pravidelného rozvrhu,
o každý žák bude mít informaci o každé on-line vyučovací hodině v aplikaci Teams,
o rozvrh bude také na stránkách školy a v systému Bakaláři,
individuální zkoušení on-line
o po domluvě s vyučujícím,
konzultace k zadanému učivu a úkolům,
o on-line setkání, které není součástí pravidelného rozvrhu, kdy je vyučující žákům k dispozici,
o žák/skupina žáků si takové setkání domlouvá/domlouvají s vyučujícím předem,

Pokud se žáci nemohou synchronní DV účastnit, omluví je zákonný zástupce předem, nebo nejdéle do 3
pracovních dnů třídnímu učiteli.
Zákonní zástupci žáků, kteří nemají podmínky pro distanční výuku (tj. nejsou vybaveni počítačem), mohou
podat žádost o zapůjčení vybavení pro DV na telefonním čísle 494 323 004, nebo e-mailem odl@zscastolovice.cz, nebo kontaktují třídního učitele a domluví si jiný, vhodný způsob vzdělávání.
Škola dle svých možností zapůjčí IT.
Hodnocení distanční výuky:
1. zadané úkoly jsou hodnoceny známkou (1-5), nebo splnil/nesplnil,
2. hodnocení se zapisuje do elektronické žákovské knížky (Bakaláři) známkou nebo N (nesplněno),
3. při výsledném hodnocení za dané pololetí se přihlíží k výsledkům DV.
Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit účast svého dítěte na distančním vzdělávání.
Zákonní zástupci mají povinnost oznámit třídnímu učiteli, pokud se změní podmínky žáka pro distanční výuku.
Během vyhlášení distanční výuky bude třídní učitel informovat zákonné zástupce žáků o plnění povinností.
Žádáme Vás, abyste při kontaktu s vyučujícími respektovali pracovní dobu vyučujícího.

