Základní škola, Praha 8, Libčická 10
se sídlem Libčická 10/658, Praha 8 – Čimice, IČO: 60461811
Tel.: 233551798, e-mail: reditelka@zslibcicka.cz

MANUÁL K PŘÍPADNÉMU UZAVŘENÍ ŠKOLY A
DÁLKOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ
Vycházíme z metodiky MŠMT, která je dostupná na webových stránkách MŠMT:
https://www.edu.cz/metodika-pro-vzdelavani-distancnim-zpusobem/
Dálkové vzdělávání (distanční výuka) je povinné. Omlouvání neúčasti na on-line výuce a neplnění
úkolů probíhá obdobně jako při prezenční výuce.
DISTANČNÍ VÝUKA MÁ SLOŽKY:
1. synchronní on-line výuka ( Google classroom - videokonference)
2. asynchronní on-line výuka ( mail, využití vzdělávacích portálů, prezentací, elektronických učebnic,
testovacích portálů apod.)
3. off-line výuka ( papírová nebo fyzická forma zadávání - odevzdání úkolu apod.)
Všechny tyto složky budou ve výuce obsaženy.
Žáci budou dostávat úkoly a potřebné informace prostřednictvím Google classroomu.
V individuálních případech, kdy nemají žáci možnost komunikovat elektronicky, zadávané učivo bude
uloženo na vrátnici (na základě komunikace TU a rodiče).
•

Úkoly budou dostávat žáci vždy v pondělí nejpozději do 11.00 hodin dopoledne na celý týden.

•

Případně učitelé zašlou podrobnosti třídnímu učiteli a ten je souhrnně přepošle na e-mail
rodičů v pondělí prostřednictvím „Bakalářů“ do 19:00 hodin.

•

V úkolu bude informace o způsobu vypracování, termínu a způsobu předání. Vždy je
uplatňován individuální přístup. Vypracované úkoly žáci předávají podle pokynů učitele.

•

Vyhodnocení úkolů a další zpětná vazba od učitelů je odeslána v zásadě do další vyučovací
hodiny resp. maximálně do týdne.
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•

Hodnocení žáků bude prováděno s ohledem na složitou situaci dálkového vzdělávání,
využívající prvky formativního hodnocení. Nelze však tolerovat nedbalost, nezájem,
nedodržování termínů apod.

•

Výuka bude probíhat od dalšího dne po uzavření škol, vyhlášení karantény apod.

•

Na začátku karantény žáci obdrží rozvrh synchronní on-line výuky na celý týden.

Děti i učitelé si od počátku školního roku zkouší připojení na Google classroom, v případě potíží žádají
správce IT prostřednictvím „Bakalářů“ o obnovu hesel apod.
Učitelé využívají Google classroom ke zkoušení funkčnosti i zadávání úkolů i v prezenční výuce.

ROZSAH VÝUKY:
PRVNÍ STUPEŇ:
Synchronní on-line výuka: 1. na prvním stupni 1-2 hodiny denně (20 - 30 minut)
VYUČUJÍCÍ MINIMÁLNĚ 1x TÝDNĚ V HLAVNÍCH PŘEDMĚTECH ULOŽÍ JEDNU HODINU - ABY SI ŽÁCI MOHLI HODINU
PŘEHRÁT OPAKOVANĚ V LIBOVOLNÉM ČASE.

Matematika – 2x týdně
Český jazyk- 2x týdně
Anglický jazyk 1- 2x týdně
Synchronní, nebo asynchronní on-line výuka, popřípadě off-line výuka dle vyučujícího:
1x týdně Vlastivěda, 1x týdně Přírodověda, nebo 1x týdně Prvouka
DRUHÝ STUPEŇ:
Synchronní on-line výuka: 2. na druhém stupni max. 2 - 3 vyučovací hodiny denně (30 minut)
VYUČUJÍCÍ MINIMÁLNĚ 1x TÝDNĚ V HLAVNÍCH PŘEDMĚTECH ULOŽÍ JEDNU HODINU - ABY SI ŽÁCI MOHLI HODINU
PŘEHRÁT OPAKOVANĚ V LIBOVOLNÉM ČASE.

Matematika- 3 x týdně (v 9. třídě příprava na SŠ – 4x týdně Ma)
Český jazyk – 3 x týdně (v 9. třídě příprava na SŠ – 4x týdně Čj)
Anglický jazyk – 2 x týdně
Synchronní, nebo asynchronní on-line výuka, popřípadě off-line výuka dle vyučujícího:
1x týdně: D, Z, Př, Fy, Ch, N/Šp
Po uzavření škol bude na webových stránkách školy zveřejněn rozvrh dálkového vzdělávání.
Výuka TV, HV, VV, PČ, IKT bude v době uzavření škol přerušena. Je možné zadávat dobrovolné úkoly.
Obracet se na jednotlivé učitele i ředitelku školy je možné mailem kdykoli.
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Pokud mají žáci problém s internetovým připojením, případně nemají přístup k PC, notebooku nebo
tabletu nebo mají další potíže, které by mohly ohrozit jejich dálkové vzdělávání, spojí se rodiče
mailem, telefonem nebo osobně s třídním učitelem a domluví se individuálně na dalším postupu.
Při smíšeném vyučování (část třídy ve škole, část třídy na dálkovém vzdělávání) budou přiměřeně
použity pravidla dálkového vzdělávání. Podrobnosti budou sděleny po vyhlášení karantény
v závislosti na počtu žáků a učitelů v karanténě a v závislosti na aktuální situaci.
Další podrobnosti budou v závislosti na konkrétních opatřeních zveřejněny na webu školy
bezprostředně po uzavření školy.
Mgr. Štěpánka Sýkorová, ředitelka školy
7. 10. 2020
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