Provoz školy od 14. 10. 2020
Od 14. 10. 2020 0:00 hod. se krizovým opatřením vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020
č. 1022 omezuje provoz středních škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
A to včetně odborného výcviku!
» Výuka odborného výcviku, praxe a teoretického vyučování probíhá vzdáleně pomocí aplikace
TEAMS
» Výcvikové jízdy v autoškole pokračují zatím beze změn.
» Domov mládeže neposkytuje ubytování žákům školy, kteří mají na území České republiky
jiné bydliště.
» Zrušeny jsou všechny školní akce.
Pokyny pro žáky:
1. Dle školského zákona a školního řádu je škola povinna žákům za této situace zprostředkovat
výuku distančním způsobem.
2. Teoretická výuka pokračuje dále on-line v aplikaci TEAMS.
3. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.
4. 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.
5. Veškeré problémy s účastí na distanční výuce je třeba okamžitě hlásit na sekretariát školy
nebo třídnímu učiteli a neprodleně vyřešit!
6. Průběh distanční výuky v aplikaci TEAMS:
> Každý vyučující si pro každý předmět vytvoří skupinu.
> Struktura skupin odpovídá standardním vyučovaným předmětům. Do třídní knihy pouze
vyučující zapisují probranou látku a absenci žáků. Samotná distanční výuka probíhá
výlučně dle pokynů v aplikaci TEAMS.
> Nesplnění úkolu nebo neúčast na videokonferenci je považováno za absenci v daném
předmětu v příslušném dnu nebo týdnu (dle povahy úkolu/konference)!
> Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky:
► Pravidla pro hodnocení žáků uvedená ve školním řádu se použijí s přihlédnutím
k povaze distanční výuky.
► Žák je hodnocen za aktivitu při distančním vzdělávání a plnění předepsaných
úkolů. Dále je hodnocen jeho osobní vzdělávací pokrok a jeho reakce na zpětnou
vazbu vyučujícího.
Žáci mají zakázáno bez souhlasu vyučujícího zaznamenávat on-line hodiny.
Takovýto záznam by byl porušením autorských práv, zásahem do soukromí účastníků a hrubým
porušením školního řádu. Veškeré materiály a nahrávky, které jsou poskytovány při běžné
i distanční výuce jsou majetkem školy a jejich autorů a je zakázáno je bez jejich souhlasu jakkoli
šířit.

