Vážení rodiče,
od 2. listopadu bude nadále pokračovat distanční výuka a žáci se zatím do školy nevrátí.
Vzhledem k této skutečnosti dojde k postupné změně způsobu distanční výuky. V rozvrzích
hodin budou vyznačeny hodiny, které budou probíhat on-line. V těchto vyučovacích
hodinách bude povinná výuka /videokonference/ probíhat prostřednictvím aplikace MS
TEAMS, která je součástí Office 365. (Kamera pro žáky není nutností, mikrofon by měl být,
sluchátka /reproduktory/ ano). Denně se bude jednat asi o 2 - 3 předměty. Ostatní hodiny
v rozvrhu budou věnovány samostatnému vypracovávání úkolů, případně ke konzultacím
s vyučujícími daného předmětu.
Na začátku týdne budou všem žákům předány přístupové údaje do MS Office 365.
Všechny žákovské účty jsou nastaveny ve formátu jmeno.prijmeni@zs-sedlnice.cz . První
přihlašovací
heslo
vám
bude
sděleno
prostřednictvím
třídních
učitelů.
(případné řešení problému s účtem u Office 365 – Mgr. Aleš Skopal - možné zaslat na email
nebo zprávu pomocí školy online). Při prvním přihlášení budete vyzváni ke změně hesla. Heslo
si poznačte (pokud to bude možné, zadejte třeba stejné jako do Školy OnLine).
Byl vytvořen nový rozvrh hodin, ve kterém je přihlédnuto k následujícím skutečnostem:
 v rámci distančního vzdělávání jsou vyučovány zejména profilové předměty (český
jazyk, matematika, anglický jazyk) a naukové předměty
 v rozvrhu jsou označeny hodiny, které budou probíhat on-line
 v ostatních hodinách má žák prostor pro práci na zadaných úkolech, v případě
potřeby konzultace s vyučujícími k zadané práci
 délka on-line jedné vyučovací hodiny cca 25 - 30 minut (přihlédnuto k délce práce
s počítačem, sledování monitoru, situaci k tomu, že v rodině může být více sourozenců,
kteří se budou střídat v on-line výuce...)
 různé začátky výuky z důvodu využití techniky v domácnosti při větším množství dětí
účastnící se on-line výuky (rozdíl začátku „hodin“ na 1. a na 2. stupni). Z tohoto důvodu
všechny hodiny na 2. stupni začínají v „celou“ hodinu, hodiny na 1. stupni v „polovině“
hodin.
Distanční vzdělávání je povinné. Žákovu nepřítomnost na on-line výuce omlouvá zákonný
zástupce (omluvenku zašle přes Školu On-line vyučujícímu i třídnímu učiteli včetně
důvodu nepřítomnosti). Pokud se žák nemůže on-line výuky zúčastnit (výpadek internetu,
nemožnost technického vybavení…), oznámí neprodleně tuto skutečnost vyučujícímu
a domluví způsob vyzvednutí zadání hodiny (zaslání přes Školu On-line, osobní vyzvednutí
ve škole dle domluvy v době od 9 do 11 hod…).
Hodnocení (s přihlédnutím k podmínkám žáka) z distančního vzdělávání je podkladem pro
celkové hodnocení žáka v daném klasifikačním období.
I nadále platí zadávání domácích prací a komunikace přeš Školu On-line. V prostředí MS
TEAMS bude probíhat on-line výuka.

Vážení rodiče, chtěla bych vám poděkovat za spolupráci, bez které by to nešlo. Přeji Vám
hodně sil i pevné zdraví v této nelehké době.
Blanka Šťastná, ředitelka školy

