Informace a pokyny pro žáky a rodiče o
provozu školy a distanční výuce ve školním
roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Vážení žáci, vážení rodiče,
všichni nyní procházíme velmi těžkým obdobím, které se dotýká životů nás všech.
Nejinak tomu je i ve vzdělávání. Máme za sebou již několik perných dnů, kdy se
pedagogové školy snaží zajistit distanční výuku tak, aby v co největší míře nahradila
výuku během prezenční školní docházky žáků. Na druhé straně jste to vy, rodiče a
žáci, kteří se snažíte v rámci vašich možností účastnit se a napomáhat realizaci
tohoto vzdělávání.
Zde je několik bodů týkajících se distanční výuky, které bychom chtěli připomenout.
V případě dotazů k distanční výuce můžete kdykoli komunikovat s příslušnými
třídními učiteli (EduPage, email).













dle § 184a školského zákona je škola povinna zajistit vzdělávání žáků
distančním způsobem, účast na vzdělávání je pro žáky povinná
distanční výuka respektuje a zohledňuje individuální podmínky žáků a také
ICT vybavení žáků a školy (realizovaný dotazníkové šetření)
výuka se řídí dle platného rozvrhu včetně suplování
je vedena docházka žáků, respektive jejich účast/neúčast na distančním
vzdělávání; známé důvody absence omlouvá zákonný zástupce dopředu
třídnímu učiteli; dlouhodobá neúčast žáka na distanční výuce je řešena dle
školního řádu
žáci budou během distanční výuky průběžně hodnoceni
žáci mohou využívat konzultační hodiny učitelů formou online meetingů (je
třeba se dopředu domluvit přímo s vyučujícím, lze se dohodnout i na jiném
termínu mimo konzultační hodiny)
primárním komunikačním kanálem mezi školou, žáky a rodiči je školní
informační systém EduPage (v případě problémů s přístupem je zapotřebí
kontaktovat zástupce ředitele p. Kneslíka – kneslik@oahstrebic.cz,
566 780 332)
organizace distanční výuky teoretického i praktického vyučování probíhá
výhradně přes EduPage, Cisco Webex meeting, případně email









hodina realizovaná formou online meetingu je nově označena v EduPage
kamerkou (lepší orientace a pozvánka přímo do hodiny)
ucelené informace o aktuálních platných omezeních naleznete na našem
webu v sekci Pro studenty a učitele/Distanční výuka
s ohledem na realizaci distanční výuky a metodiku distančního vzdělávání
MŠMT byla provedena interní revize obsahu výuky platných ŠVP
v případě potřeby žáci mohou využívat konzultace s výchovnými poradci
formou online meetingů (Mgr. Marcela Ondráčková – studijní obory, Mgr. Jitka
Vejtasová – učební obory) a školním psychologem (Mgr. Zdeněk
Krpoun Ph.D. – krpoun@oahstrebic.cz)
domov mládeže a školní jídelna T. Bati jsou v současné době uzavřeny
dle opatření MŠMT se dny 26. a 27. října 2020 stanovují jako volné dny

Vím, že to není lehké, ale věřím, že vše společně zvládneme. Není jisté ani
předvídatelné, jako dlouho tato situace bude trvat, takže mějme všichni hodně sil a
také pečujme o zdraví své a svých blízkých.

Mgr. Kamil Novák
ředitel školy

