
Pravidla vzdělávání v případě mimořádných opatření a přechodu na distanční výuky 

1. Distanční výuka je pro žáky povinná. Žáci jsou tedy povinni plnit zadané úkoly, které budou hodnoceny. 

2. Pokud se žák nemůže (např. z důvodu nemoci) účastnit distanční výuky, musí být řádně omluven.  

3. Žáci a zákonní zástupci komunikují s vyučujícími pomocí školního G-mailu žáka - Google účtu (např. účet Jan Novák                   
má trvar - j.novak@zsjaromerice.cz), e-mail denně kontrolují.  

4. Během distanční on-line výuky budou využívány tyto nástroje Google: Classroom, Meet, Jamboard a G-mail.  

3. Distanční výuka bude mít dvě části: 

a) Samostatná práce žáků, která bude probíhat podle úkolů zadaných v G Classroom a podle materiálů zadaných na                 
papíře. Papírové materiály si žáci nebo zákonní zástupci vyzvednou ve škole vždy v předem stanoveném termínu.               
Vypracované úkoly se budou odevzdávat v G Classroom vždy ve stejný den, kdy byl úkol zadán. Papírové materiály se                  
budou v určený čas odevzdávat ve škole.  

b) On-line vysílání, které bude probíhat podle předem stanoveného rozvrhu  (bude žákům sdělen písemně). 

4. Pokud nemají žáci k dispozici zařízení, na kterém by pracovali v G Classroom a účastnili se on-line vysílání, škola těmto                   
žákům zařízení zapůjčí. Zákonní zástupci kontaktují třídního učitele a na základě smlouvy o výpůjčce si zařízení převezmou.  

 

Datum a podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………….. 
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