Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice,
příspěvková organizace
Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95

Pravidla pro vzdělávání distančním způsobem od 26. 4. 2021
(na základě Mimořádného opatření č.26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do
23:59 hod., pokud nebude stanoveno jinak a dále v návaznosti na aktuální usnesení Vlády
ČR)

SOŠ - Teoretické vyučování
1. Distanční způsob vzdělávání je povinný pro všechny žáky střední školy.
2. Distanční vzdělávání je primárně realizováno formou asynchronní on-line
výuky. Pro osobní konzultace mohou žáci využívat komunikační aplikaci Skype.
3. Komunikace mezi školou, žáky a zákonnými zástupci probíhá přes školní
informační systém Edookit.
4. Pro omlouvání absence platí stejná pravidla, jako pro prezenční vzdělávání.
Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve
vyučování i při distanční formě.
5. Absence žáků bude posuzována podle zapojení do vzdělávání a vypracování
zadaných úkolů v termínu.
6. Zadávání učiva probíhá dle platného rozvrhu hodin. Distanční vzdělávání
neprobíhá v předmětu Tělesná výchova.
7. Jednotliví vyučující zasílají žákům učivo, zadání úkolů a samostatné práce
prostřednictvím školního informačního systému Edookit. V této době budou
učitelé žákům k dispozici pro okamžité konzultace a individuální dotazy
k zadávanému učivu.
8. Žáci na zadaných úkolech pracují dle svých časových možností, způsobem
stanoveným jednotlivými vyučujícími, vypracované zadání odevzdávají ve
stanovených termínech.
9. Pro potřeby žáků jsou dále stanoveny konzultační hodiny jednotlivých
vyučujících. Žáci se mohou spojit s konkrétním učitelem pomocí komunikační
aplikaci Skype po zadání jména a příjmení příslušného vyučujícího v době
stanovené rozpisem konzultačních hodin zde.
10. Pro žáky jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze
jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Konzultace budou organizovány
na základě individuální domluvy žáka s příslušným učitelem.
11. Žáci 3. ročníků mají možnost účastnit se v určené dny v rámci teoretického
vyučování skupinové konzultace v max. počtu 6 žáků v jedné skupině.
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12. Hodnocení distanční výuky bude prováděno na základě odevzdaných úkolů,
dle pravidel a kritérií hodnocení, která jsou součástí školního řádu. Při
distančním vzdělávání žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého
vzdělávání a plnění zadaných úkolů.
13. Žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem a běžně se stravují v
rámci školního stravování ve školní jídelně, mají možnost odebrat oběd (za
dotovanou cenu) dle pravidel, která stanoví vedoucí školní jídelny na základě
telefonické domluvy (tel. 733 595 536). Osobní odběr stravy je nutné domluvit
předem, nejpozději 2 dny přede dnem odběru. Žáci v prezenční výuce a
zaměstnanci školy přítomní na pracovišti se mohou ve školní jídelně stravovat
prezenčně.

SOŠ - Praktické vyučování
Praktické vyučování probíhá prezenční formou dle platného rozvrhu hodin.

Základní škola
Výuka probíhá beze změny, prezenční formou dle platného rozvrhu hodin
s těmito výjimkami:
1. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých
tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).
2. V rámci vzdělávání se zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje,
ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodiny tělesné výchovy
budou naplněny jiným způsobem).
3. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn
provoz školní družiny.
4. Žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti se mohou
prezenčně stravovat ve školní jídelně. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v
prostorách školní jídelny nosit roušky (respirátory), s výjimkou doby konzumace
stravy.

Ing. Lenka Metzlová v.r.
ředitelka školy
Zveřejněno dne 22. dubna 2021
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