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Provoz od 14.10.2020 do 1.11.2020 v ZŠ K Dolům

',. Uzavření školy 14.10. - 1.11.2020

Vláda omezuje s účinnostíode dne 14' Yíjna 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu
2O2O do 23:59 hod.

Uzavření obou stupňů ZŠ

- provoz základních škoI podle školského zákona a to tak, Že se zakazuje osobní
přítomnosti žákŮ na základním vzdělávání v základní škole

Uzavření školních druŽin

- provoz středisek volného času, školních klubů a školních druŽin, a to tak, Že
zakazuje osobní přítomnost dětí, Žáků a studentů a jiných Účastníků na tomto
zájmovém vzdělávání,

Zákaz školv přírodě

- zakazuje se škola v přírodě. Školu v přírodě, která probíhá, je nutno ukončit a vrátit
se z ní co nejdříve (tedy dne 13' 10. 2020), pokud vtom nebráníobjektivní piekáŽky
(např' prodleva v zajištění dopravy, nebo potřeba se zkoordinovat se vŠemi rodiči
atd.),

Zákaz zpěvu a sportovní činnosti

- provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a Školských zařízení podle školského
zákona a vysokých škol tak, Že součástí vzdělávání není zpěv,

- provoz škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol, a
to tak že zakazuje sportovní činnostijako souČást vzdělávání,

Mateřské škoIy jsou stále V provozu.

Zákaz osobn í přítom nost| žáků 26.1 0. a 27 .1 0.2020

Dále platí opatření, Že od 26' 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10' 23:59 hod. se nadto
zakazuje osobní přítomnost Žáků všech ZŠ, SŠ, konzervatořía ZUŠ na vzdělávání. Toto platí
pro všechny Žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto
vydalo opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

2. Klasifikace v 1. pololetí
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Klasifikace v 1. pololetí se řídí novelou školského zákona'

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového
vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídajícíokolnostem.

Děti a Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování
vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobuje naše škola
podmínkám dítěte nebo Žáka pro toto vzdělávání'

Žák mŮŽe být během distanční výuky klasifikován. Hodnocen í Žáka bude uvedeno Ve
Škole onLine, popř. upřesněno jiným způsobem.

3. Ředitelské volno

V pondělí 19'10.2020 se plánované ředitelské volno ruší.

4. Covid-19

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním CoVlD-19
jsou školy a školská zařízení vŽdy povinny postupovat podle pokynů KHS a dodrŽovat
vŠechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhláŠená pro dané území příslušnou KHS
nebo plošně MZd, eventuálně Vládou České republiky.

5. organizace výuky 14.10. - 23.10.2020

Výuka bude zadávána formou domácích ÚkolŮ ve Škole online 2x týdně:

o v pondělí do 8 hodin budou zadány úkoly na pondělí_ středu

. Ve středu do 8 hodin budou zadány Úkoly na čtvrtek - pátek

Formou informace k hodině bude zapsán úkol na konkrétnívyučovací hodinu

Žaci obdrŽí přihlašovací údaje ke školnímu mailu, přes který se mohou přihlašovat do
Google učeben (Google Classrooms). Práce bude postupně ŽákŮm zadávána v Google
učebně za účelem zkušebního provozu' Google učebny budou od 2.11.2020 hlavním
vzdělávacím prostředím pro distanční výuku.

6' Formy distanční výuky

on-line výuka

t. Synchronní výuka

A. Při synchronní výuce je učitel propojen s Žáky zpravidla prostřednictvím
nějaké komunikační platformy v reálném (stejném) čase. Skupina ve stejném
virtuálním místě pracuje na stejném/podobném úkolu videohovory,
setkávání ve virtuáln ím prostoru.

B. Termíny videohovorů oznámí učitel Žákovi prostřednictvím Škoty online.
Termín videohovorů nemusí proběhnout v čase vyučovací hodiny.
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o Google Meet - online konzultace, online výuka (popř' ve zkušebním obdobíZoom dle
rozhodnutí učitele)

o Google Classroom - synchronnívýuka, synchronní konzultace

ll. Asynchronní výuka

A. Žáci pracujív jimi zvoleném čase a vlastním tempem na jim zadaných Úkolech
a společně se v online prostoru nepotkávají.

off-line výuka

Způsob vzdělávání probíhající na dálku, kteý neprobíhá přes internet a krealizaci
nepotřebuje ve větší míře digitální technologie.

l. Samostudium - plnění úkolu z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů
ll. Praktické plnění úkolů _ vyuŽívají přirozené podmínky Účastníků v jejich domácím

prostředí _ kreativní či řemeslné práce, aplikace znalostí a dovednosti v praxi,
projekty zaměřené na samostatnou práci Žáka li na rozvoj kompetencí.

7. omIouvání nepřítomnosti Žáka

V případě, Že se Žák neÚčastní výuky, je zákonný zástupce povinen jej omluvit
prostřednictvím Školy online do 3 dnů (školnířád).

8. Vyzvednutí pomůcek ve škole

Žácitzákonní zástupci si mohou po předchozí dohodě s třídním učitelem vyzvednout
potřebné pomůcky na hlavní budově ve čtvrtek 15'10'2020 a pátek 16'10'2020 v čase od
8:30 do 16:00 hod.

9. Školní jídeIna

Št<olníjídelna zŠ tc.naasaryka v Praze 12 jev době uzavřeníškol 14'10' - 1'11'2O2o
mimo provoz.

Y Praze dne 13. 10.2020

Mgr. Bc' Běla outratová,

ředitelka školy
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