Aktuální informace k distančnímu vzdělávání

1. Prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku od 18. 11. 2020.


Výuka podle rozvrhu s minimálními změnami.



Třídy zůstávají celé se svojí třídní učitelkou, popř. s asistentem pedagoga.



Po celou dobu výuky je povinná rouška.



Jsou zakázány hodiny zpěvu a tělesné výchovy. Bude nahrazeno jinou
činností.



Jsou povoleny procházky, výuka ve venkovním prostředí i mimo areál
školy.



Školní družina bude v provozu v celém rozsahu.



Stravování ve školní jídelně bude probíhat jako obvykle. Obědy budou
žákům přihlášeny od 18. 11. 2020 automaticky. Výdejní doba obědů je
12.00 – 12.45. Ve školní jídelně platí stejná hygienická nařízení jako ve
škole.

2. Pokračování distanční výuky v 3. – 9. ročníku.


Distanční výuka pokračuje v plném rozsahu.



Jsou možné individuální konzultace. O způsobu a organizaci rozhoduje
ředitel školy.



Distanční výuka je i nadále povinná. Nahrazuje výuku prezenční.



I nadále rozšiřujeme pro zkvalitnění nové výukové nástroje a aplikace.
(např. umimecesky, umimeanglicky, umimematiku a další).



Od 18. 11. 2020 se mění doba výdeje oběda do jídlonosičů 11.30 – 12.00.
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3. Zrušení ředitelského volna


Na základě současné situace ruším ředitelské volno, které bylo plánováno
na dny 16.11., 21.12., 22.12. 2020.

4. Hodnocení žáků za I. čtvrtletí


Hodnocení žáků a konzultace s rodiči proběhne online formou. V současné
době připravujeme vhodný systém online schůzek. Detailnější informace
dostanete od třídních učitelů.

5. Důležitá upozornění k distanční výuce


Při on-line práci žáci vždy pamatují na pravidla bezpečného používání
internetu a pravidla bezpečného pohybu ve virtuálním prostředí.



Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za
absenci, pokud se žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl domluven
jiný způsob zapojení. Pro omlouvání této absence platí pravidla stanovená
ve Školním řádu, a která se aplikují při běžné, prezenční výuce.
Při asynchronní či off-line výuce žák odevzdává úkoly či výstupy své práce
ve stanoveném termínu. Pokud tak neučiní, je to považováno za absenci
při distanční výuce. Pro omlouvání této absence platí pravidla stanovená
ve Školním řádu, a která se aplikují při běžné, prezenční výuce.

Mgr. Bc. Radek Škarka
ředitel školy
V Ústí nad Orlicí
12. 11. 2020
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