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Ústí nad Orlicí, 13. 10. 2020

Informace k období distanční výuky
Distanční výuka
Usnesením Vlády ČR je pro období od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 školám stanovena povinnost
přejít na formu distanční výuky pro všechny třídy. Od 26. 10. budou týdenní podzimní prázdniny,
o dalším postupu od 2. 11. budeme s předstihem informovat (dle vývoje epidemické situace).
Novela školského zákona ze srpna 2020 stanovila i tuto formu jako pro žáky povinnou. Nově bude
i pro distanční výuku platit, že neúčast musí být v souladu se školním řádem omlouvána, plnění
úkolů je povinné a bude součástí řádného hodnocení.

Organizace výuky
Distanční výuka bude kopírovat pravidelný rozvrh (resp. suplování). V určenou dobu tak bude
dotyčný učitel pracovat s žáky, na dálku. Na začátku každé hodiny tak žák bude mít připravenou
činnost pro danou lekci.
Pro komunikaci budeme používat Google Classroom (příp. školní moodle). Někdy budeme přenášet
hodinu nebo její část přes video, jindy budou žáci pracovat na zadaných úkolech samostatně či ve
skupinách, využívat výukové programy a vzdělávací prostředí. Učitel bude v průběhu hodiny
k dispozici ke konzultaci (Google Meet, chat, mail, příp. telefon atp.)
Po dobu distanční výuky budou zrušeny předměty tělesná a hudební/výtvarná výchova, rozvrh bude
proto náležitě upraven suplováním.

Technická podpora
V ojedinělých případech, když žák doma nedisponuje zařízením s připojením na internet, může škola
několik zařízení žákům zapůjčit na základě výpůjční smlouvy. V případě takové poptávky se,
prosím, obracejte na koordinátora ICT Mgr. Miroslava Janyše.

Školní stravování
Stravování ve školní jídelně bude žákům umožněno za sníženou cenu, ale jen ve velmi omezeném
režimu: formou odběru do nosiče v době od 12:30 do 13 hod. Všem strávníkům jsou obědy od 14.
10. plošně odhlášeny, v případě zájmu je nutné znovu objednat.

Mgr. Marek Hoffmann, ředitel školy

