PRAVIDLA PRAKTICKÉ DISTANČNÍ VÝUKY
OD PONDĚLÍ 15. 3. 2021
1. Distanční praktické vyučování probíhá dle aktuálního rozvrhu hodin, v přiměřeně
zkráceném a upraveném režimu.
2. V souladu se školským zákonem jsou žáci povinni účastnit se distanční výuky.
3. Komunikační platformy pro distanční výuku jsou třídní email E, C, J obory
vzdělání nebo Teams (M, H obory včetně dálkové formy vzdělávání).
4. Žáci jsou povinni kontrolovat třídní email nebo Teams každý pracovní den
a pracovat podle pokynů vyučujících.
5. Učitel poučí žáky na začátku praktické distanční výuky o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci.
6. VÝUKA V M a H OBORECH VZDĚLÁNÍ - Při synchronní výuce v programu
Teams, bude výuka v jednotlivých ročnících probíhat 2x - 3x týdně. Žák je
povinen se dané výuky účastnit, sledovat postupy, případně si postup zapisovat,
aby byl schopen příslušný produkt následně připravit a zaslat učiteli jím určený
doklad o jeho přípravě. Žák může také přímo během výuky plnit úkoly spojené
s přípravou příslušného produktu dle pokynů učitele odborného výcviku, pokud
to umožňují jeho domácí podmínky a pokud s tím je srozuměn a se samostatnou
prací - přímou přípravou produktu souhlasí rodič nebo zákonný zástupce žáka.
SYNCHRONNÍ VÝUKA
Odborný výcvik probíhá v reálném čase v Teamsech s připojením žáků
a s využitím mikrofonů, případně kamer. Při synchronní výuce
zaznamenává vyučující do třídní knihy absenci nepřipojeného žáka.
Žák je povinen se dle pokynů vyučujícího zúčastnit individuální konzultace
ve škole – na pracovišti odborného výcviku za dodržení pravidla 1 žák + 1 učitel
a přísných hygienických opatření (respirátor, desinfekce, rozestupy).
ASYNCHRONNÍ VÝUKA
Vyučující zadávají úkoly a poskytují studijní materiály žákům. Žáci pracují
ve svém zvoleném čase a vypracované úkoly zasílají prostřednictvím Teams
příslušnému učiteli OV. Učitel žákům poskytuje zpětnou vazbu. V této formě
výuky se absence do třídní knihy nezaznamenává.
Pokud žák nesplní v daném termínu zadané úkoly bez uvedení důvodu a omluvy,
bude úkol hodnocen známkou nedostatečný.
7. VÝUKA V E, C, J OBORECH VZDĚLÁNÍ
Výuka probíhá prostřednictvím třídních emailů. Vyučující poskytují žákům
studijní materiály a zadávají úkoly. Žáci pracují ve svém zvoleném čase a

vypracované úkoly zasílají prostřednictvím emailu příslušnému učiteli OV. Učitel
žákům poskytuje zpětnou vazbu. V této formě výuky se absence do třídní knihy
nezaznamenává.
Pokud žák nesplní v daném termínu zadané úkoly bez uvedení důvodu a omluvy,
bude úkol hodnocen známkou nedostatečný.
I v těchto oborech je možnost využít formu individuální osobní konzultace ve
škole nebo na pracovišti odborného výcviku za dodržování pravidla 1žák +
1 učitel a přísných hygienických opatření (respirátor, desinfekce, rozestupy).
Je-li žák vyzván učitelem k osobní konzultaci, je povinen se jí účastnit.
8. ŘEŠENÍ ABSENCE
Absenci v době konání odborného výcviku synchronní formou řeší příslušný
učitel OV. Žáci jsou povinni se omluvit učiteli OV nejpozději do 3 kalendářních
dnů. Neplnoleté žáky omlouvá zákonný zástupce. Pokud se žák neúčastní
oznámené synchronní výuky a neomluví se, je absence považována
za neomluvenou.
Problémy ve výuce řeší učitel OV ve spolupráci s třídním učitelem.
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