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Příloha č. 2: Realizace on-line výuky – pravidla a zásady

Realizace ON-LINE VÝUKY - pravidla a zásady
kategorie
A
B
C

kategorie

označení PŘEDMĚTŮ
Český jazyk
Anglický jazyk
ostatní předměty mimo výchovy
výchovy

Ekonomika

označení PŘEDMĚTŮ

A
B
C

Český jazyk
Anglický jazyk
Ekonomika
ostatní předměty mimo výchovy a semináře
výchovy a semináře

A
B
C

Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
ostatní předměty a semináře mimo výchovy (TV)
výchovy (TV)

.
kategorie

kategorie
A
B
C

označení PŘEDMĚTŮ

2. OA - 4. OA

Účetnictví

označení PŘEDMĚTŮ

Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
ostatní předměty mimo výchovy a semináře
výchovy a semináře

1. OA

Matematika

8. A, 4. C

Matematika

1. A - 7. A, 1. C - 3. C
Matematika

OBECNÉ INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY
Výuka DISTANČNÍ

Pokud je karanténním opatřením zakázána přítomnost žáků celé třídy (popř. celé školy), pokračuje výuka po tuto dobu výhradně distančním
Předměty dle kategorií
A
online výuka dle stanoveného rozvrhu
B
zadávání týdenní práce
C
distančně se neučí, pokud přerušení běžné výuky nepřekročí 1 měsíc (poté viz kategorie „B“)

Výuka SMÍŠENÁ

Pokud karanténním opatřením překročí absence žáků třídy 50 %, pokračuje pro zbylé přítomné žáky školní výuka nadále standardním
A
B
C

výuka přenášena online přes Teams – dle platného rozvrhu; případně zadání úkolů nutná podmínka - zajistit možnost "reálné" komunik
zadávání týdenní práce
distančně se neučí, pokud přerušení běžné výuky nepřekročí 1 měsíc (poté viz kategorie „B“)

Absence, hodnocení
Veškeré konkrétní pokyny budou žákům (zákonným zástupcům) předávány prostřednictvím systému Bakaláři.
Od 10.09.2020 budou v provozu žákovské účty pro realizaci distanční výuky - žákovský účet do "Office 365" (Teams):
uživatelskéjménožákadobakalářů @goamledu.eu. Přihlašovací heslo obdrží žáci v hodinách Informatiky nebo od třídního učitele.
Hodnocení v distanční výuce je plnohodnotnou součástí celkové klasifikace
Pokud je realizována forma distanční výuky, jsou žáci (vzhledem k svému zdravotnímu stavu) povinni se této výuky účastnit.

