Organizace distanční výuky na Gymnázia Oty Pavla ve školním roce 2020/21
1. Informace o povinné distanční výuce dle novely č. 349/2020 školského zákona
o
o

§184a) odst. 2 „Vzdělání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného
rámcového školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.“
§184a) odst. 3 „Děti, žáci, studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.
Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním
způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka, studenta pro toto vzdělávání.“

2. Komunikace školy

Informační systém Bakalář - zápisy témat výuky, zpětné vazby žákům a rodičům, hodnocení
Školní žákovské e-maily - vzájemná komunikace (žáci, pedagogové, rodiče, vedení školy)
Jednotná platforma MS Teams - výuka

3. Pravidla distanční on-line výuky

Distanční výuka bude probíhat vhodnou kombinací synchronní i asynchronní on-line výuky

Synchronní výuka – formou on-line hodin pomocí videoschůzek
o bude organizována v prostředí MS Teams v časech odpovídajících rozvrhu hodin pro
školní rok 2020/21 s maximálně poloviční četností ve srovnání s týdenním rozvrhem
vyučovacích hodin
o o četnosti videoschůzek rozhoduje vyučující daného předmětu, o svém rozhodnutí
informuje žáky
Asynchronní výuka – formou samostatné práce žáků
o pro ostatní vyučovací hodiny bude žákům zadána samostatná práce v takovém
rozsahu, který odpovídá počtu vyučovacích hodin dle týdenního rozvrhu pro předmět
o dle možností bude využita skupinová práce žáků v on-line prostředí
o pro odevzdávání žákovských domácích prací budou vyučující i žáci převážně používat
společnou platformu MS Teams
4. Omlouvání nepřítomnosti
Při synchronní výuce je považováno za absenci nepřipojení se k on-line přenosu, pokud
s žákem, zákonným zástupcem nebyl předem individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.
Při asynchronní výuce žák odevzdává úkoly a výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo
prokazuje snahu o plnění pokynů. Omluvená absence není důvodem ke sníženému stupni
hodnocení. Omlouvání absencí se řídí platným školní řádem GOP. Neomluvenou absenci
a závažné situace oznamuje třídní učitel neprodleně výchovné poradkyni školy.
5. Pravidla společných porad, třídních schůzek, konzultací
Ve společném prostředí MS Teams se dle plánu a rozhodnutí vedení školy budou konat on-line
o pravidelné třídnické hodiny formou videoschůzek
o porady celého pedagogického sboru, jednotlivých metodických komisí
o třídní schůzky prostřednictvím účtů žáků
o konzultace výchovné komise (žák, rodič, výchovná poradkyně, třídní učitel, případně
vyučující daného předmětu)
o vyžádané individuální konzultace žáků, případně rodičů s vyučujícími v době
konzultačních hodin pedagogů
6. Hodnocení distanční výuky
Dle pravidel klasifikace GOP, která jsou součástí školního řádu, pokud MŠMT nerozhodne jinak.
Ve větší míře bude uplatněna individuální podpora, práce s chybou, formativní hodnocení.
Zpracováno dle Metodického doporučení pro vzdělání distančním způsobem MŠMT, 23. 9. 2020.
25. září 2020, Jana Hrkalová, ředitelka školy

