Základní škola a Mateřská škola Bechlín – příspěvková organizace
Bechlín 46, 411 86, IČO 727 45 321

Telefon: 416 844 023, e-mail: reditel@skola-bechlin.cz

Manuál k distančnímu vzdělávání v ZŠ Bechlín
Distanční vzdělávání se uskutečňuje dle školního vzdělávacího programu školy.
Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.
Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem
přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.
Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako
při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce
omlouvat.
Omluvenku zasílá zákonný zástupce třídnímu učiteli písemně e-mailem.
Celá škola používá k online výuce platformu Google Meet.
Distanční výuka probíhá synchronně (on-line výuka) i asynchronně (zadávání práce).
1) Žáci, kteří mají možnost účastnit se on-line výuky, se jí zúčastňují. Poté plní práci zadanou
učitelem doma.
2) Žáci, kteří nemají možnost účastnit se on-line výuky, plní práci zadanou učitelem doma
(úkoly se zadávají na celý týden – bude vyvěšeno na webových stránkách školy, jednotlivých
tříd či společných e-mailech) – tak jako doposud.
3) Žáci, kteří nemají možnost účastnit se on-line výuky a ani nemají možnost stahovat si
zadání úkolů z webových stránek a e-mailů, mají možnost zjišťovat úkoly ve vývěsce školy a
zároveň si vyzvedávat ve škole nakopírovaný materiál. Vždy po dohodě s vyučujícím!
Průběh výuky a komunikace s rodiči:
● Online výuka aplikací Google Meet bude probíhat dle přiloženého rozvrhu. Podle
potřeby se domluví konzultace.
● Zpětná vazba pro práci žáků: e-maily vyučujících, konzultace po telefonu, při online
výuce aplikací Google Meet.
● Písemná komunikace s žáky a rodiči: e-mail.
● Hodnocení: odevzdané práce se hodnotí především motivačně, při online výuce
klasické hodnocení známkou (čtení, znalost probraného učiva, aktivita).
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Rozvrh hodin při on-line výuce
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4. ročník = Mgr. Štěpánka Omámiková
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5. ročník = Mgr. Sandra Černá
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Odkazy na online výuku
3. ročník
Odkaz na výuku ČJ, M, PRV – https://meet.google.com/sto-gegb-cgg
Odkaz na výuku AJ - https://meet.google.com/nne-inob-wca
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4. ročník
Odkaz na výuku ČJ, M, PŘÍ, VLA – https://meet.google.com/qzj-wrtu-mki
Odkaz na výuku AJ - https://meet.google.com/nne-inob-wca
5. ročník
odkaz na výuku ČJ - https://meet.google.com/qhh-dmdr-orf
Odkaz na výuku AJ - https://meet.google.com/nne-inob-wca
Odkaz na výuku M, PŘÍ, VLA - https://meet.google.com/emv-uuwe-hos

