Základní škola a Mateřská škola České Velenice
Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice

Plán distanční (vzdálené) výuky
Plán distanční výuky je připraven pro realizaci v případě nařízené karantény pro skupinu žáků či celou
třídu nebo školu. Vychází ze zkušeností z jara 2020 a dotazníkového šetření pro rodiče žáků ZŠ.
1. Komunikace s žáky/rodiči při distanční výuce probíhá přes:
a) MS Teams, kde má třída/vyučující založenu skupinu. Výukové a třídnické videokonference budeme
realizovat výhradně přes Microsoft Teams.
b) webové stránky školy – www.zsvelenice.cz, kde jsou v nabídce Vzdálená výuka v případě aktivace
distančního vzdělávání aktuality a každá třída zde má i jí určenou stránku.
c) další prostředky (telefonicky, emailem, aplikacemi,…) po individuální domluvě s učitelem
2. Zadávání práce, úkolů:
a) Přes skupinu v MS Teams – zde jsou i odevzdávané úkoly, správná řešení, zpětná vazba
b) Na webových stránkách školy v nabídce vzdálená výuka pro každou třídu – zde jsou i odkazy na
řešení, zpětná vazba pro žáky je realizovaná buď chatem nebo jiným elektronickým způsobem
(email, WhatsApp, GoogleClassroom,… dle domluvy s vyučujícím)
c) Individuálně v případě domluvy rodičů žáků s učitelem, stejně lze individuálně domluvit i
předávání správných řešení apod.
d) Vyvěšením ve vestibulu školy. (Pouze v případě potřeby pro žáky, kteří nemají technické vybavení
nebo připojení k internetu. Správná řešení a zpětná vazba jsou potom řešeny individuálně po
domluvě s vyučujícím. Úkoly odevzdávají v tomto případě po individuální domluvě do schránky ve
vestibulu. Úkoly musí být v 1 obálce nebo folii označené příjmením a jménem žáka a třídou.
Učitelé se budou snažit řešit zpětnou vazbu co nejrychleji předem dohodnutým způsobem).
3. Po dobu uzavření školy/třídy bude výuka probíhat distančně v těchto předmětech:
1. stupeň – Čj, Aj, Ma, Prv, Přd, Vl
2. stupeň – Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy, Ch, Př, Ze, VKOZ, Svět práce
Týdenní cyklus:
Domácí úkoly, práce atp. budou zadávány vždy k pondělí (u týdenních úkolů bude čas na řešení od
pondělí do neděle). Řešení úkolů, zpětnou vazbu žákům učitelé zašlou současně s novým zadáním.

4. Doporučujeme učitelům poskytovat žákům výuková videa, nejlépe vlastní, případně vhodná cizí.
5. Školení učitelů a žáků v IT činnostech bude realizováno průběžně podle potřeby během roku
(Teams, Office 365,…)
6. Vyučující informatiky budou v předmětu od 4. ročníku procvičovat s žáky používání Office365.
V dalších třídách zajistí proškolení žáků Mgr. Cehák po domluvě se ZŘ a příslušným TU.

Dle novely školského zákona je distanční výuka povinná. To znamená mimo jiné
povinnost omlouvat případnou nepřítomnost žáka na distančním vzdělávání a dokládat
důvody nepřítomnosti žáka stejně jako u běžného vzdělávání ve škole.

