Informace k distanční výuce (od 4. 1. 2021)
Materiály do výuky (pokyny k výuce, zadávání úkolů, odkazy,…) vyučující vždy umísťuje na nástěnku třídy
v Bakalářích (Komens), v případě volitelných předmětů (jednoletých a dvouletých seminářů) zasílá žákům
jako obecnou zprávu (pro danou skupinu žáků, Komens). Materiály tímto způsobem předává žákům
pravidelně každý týden (většinou 1krát za týden).
Prostředí Teams slouží k ukládání materiálů do výuky a k on-line přenosům (učební texty, prezentace,
pracovní listy, odkazy, videokonference), žáci zde ukládají (odevzdávají) úkoly.
Vyučující zapisuje do třídní knihy dané třídy probírané učivo (před zápisem tématu je VDZ, popř. VDZ
Teams) a absenci žáků.
Vyučující všechny plánované on-line přenosy a výuku v prostředí Teams zapisují do kalendáře v tomto
prostředí.
Povinností každého třídního učitele je uskutečnit jednu třídnickou hodinu každý týden.

Rozvrh Teams (on-line přenosy, výuka)
V případě vzdělávání distančním způsobem (VDZ) platí pro žáky a vyučující dále uvedené rozvrhy on-line
přenosů a výuky v prostředí Teams.


Výuka předmětů ČJ, AJ, NJ, FJ, ŠJ, RJ, MA probíhá každý týden dle rozvrhu 2 vyučovací hodiny.



Výuka předmětů OV, ZSV, DĚ, ZE, FY, CH, PŘI, BI, VDT, IT, LA probíhá každý týden dle rozvrhu
1 vyučovací hodinu.



Výuka dvouletých volitelných předmětů (např. AJS, SVS, DĚS, MAS, BIS, CHS, AP, DG) ve třídách YA, 3.A,
3.B probíhá každý týden dle rozvrhu v délce asi 50 až 70 minut v době, kdy je tento předmět umístěn
v rozvrhu.



Výuka volitelných (jednoletých i dvouletých) předmětů (např. AJS, SVS, BIS, ČJC, AJK, VKS, DĚm, MAC,
FYm, ZEm, PR) probíhá ve třídách OA, 4.A, 4.B každý týden dle rozvrhu 2 vyučovací hodiny. Vyučující
daného předmětu v dané skupině žáků stanoví a oznámí, které vyučovací hodiny to budou (může to
být v době „dvouhodinovky“, nebo jedna hodina z „dvouhodinovky“ a jedna hodina v době
„jednohodinovky“).



Výuka nepovinného předmětu LAN probíhá v termínu stanoveném vyučující (dle domluvy).



Výuka ostatních předmětů (např. HV, VV, TV, PUD, SP, VZ, NÁB) on-line způsobem neprobíhá.

