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Distanční výuka v době karantény žáků

Vážení rodiče,
rozhodně nechceme předjímat či přivolávat situace spojené s distanční výukou, ale vzhledem
ke zvyšující se četnosti ukládaných karantén ve společnosti se již raději dopředu
připravujeme na tento způsob výuky. Naším cílem je předem nastavit pravidla a podmínky
pro případnou distanční výuku a tím pádem zajistit zcela bezproblémový přechod mezi
prezenční a distanční výukou.

1. Karanténa žáků a nastavení distanční výuky
Dle zákona musí škola poskytnout distanční výuku pro žáky v domácí karanténě a souběžně
musí poskytnout prezenční výuku pro žáky mimo karanténu na prezenční výuce.
V jedné třídě škola nemůže zajistit souběh plnohodnotné distanční výuky a prezenční výuky.
Škola nemá personální možnosti na duální výuku jednotlivých hodin. Zároveň nelze
kombinovat uvedené způsoby výuky naivistickou myšlenkou, kdy by se prezenční výuka
přenášela přenosem žákům v distanční výuce. Uvedené způsoby výuky mají zcela odlišné
metody a formy práce a pouhé snímání průběhu prezenční výuky ve třídě nemůže nikdy
naplnit nutné podmínky pro distanční výuku.

Do problémové situace se můžeme dostat u vyšších ročníků druhého stupně. Někteří žáci již
mohou mít dokončené očkování, tím pádem v případě výskytu pozitivity ve třídě automaticky
nepůjdou do karantény. Předpokládáme, že v současné době to budou zatím jednotky žáků.
Pokud půjde většina třídy do karantény, můžeme těmto žákům nabídnout taktéž distanční
výuku v domácím prostředí nebo zařazení do paralelní třídy či jiného ročníku s plnou
akceptací rozvrhu a učiva dané třídy.

Do problémové situace se dále můžeme dostat i v druhém týdnu karantény u všech ročníků
školy. Žáci v karanténě mohou ukončit svou karanténu po 7 dnech za předpokladu, že 5. – 7.
den vykonají PCR test s negativním výsledkem a nemají příznaky. Zde se můžeme dostat do
zcela neřešitelné situace, kdy část žáků nastoupí druhý týden na prezenční výuku a část
žáků zůstane nadále na distanční výuce.
V tomto případě Vás jednoznačně prosíme o společnou snahu o ukončení karantény
po 7 dnech u všech žáků třídy. Určitě se najdou výjimky, které budou v karanténě
zůstávat 14 dní (zdravotní důvody, …). Pro tyto ojedinělé žáky už nebude platit
plnohodnotná distanční výuka v druhém týdnu, obdrží pouze offline výuku (zadání
práce).
Pokud ovšem nastoupí na druhý týden pouze pár jedinců, budeme u nich aplikovat postup
jako u očkovaných žáků (zařazení do paralelní třídy či jiného ročníku) a bude pokračovat ve
třídě plnohodnotná distanční výuka.
Velice se omlouváme za tato vcelku nejasná pravidla, ale vycházíme ze současné reality
a faktických možností školy. Zároveň předpokládáme, že tyto situace budeme řešit ve zcela
minimálním počtu.

2. Distanční výuka
Distanční výuku budeme realizovat dle našich posledních pravidel a plně dle kontextu
požadavků MŠMT. Případnou distanční výuku chceme zavádět následující den po přechodu
žáků do karantény. Pro zajištění rychlého a hladkého přechodu jsme připravili rozvrhy pro
distanční výuku.
Hodiny opět rozdělíme na online-přímé (modrá barva), online-nepřímé (bílá barva) a offline
(červená barva). Offline znamená zadání souhrnné práce (vždy na celý týden). Konzultace
budeme poskytovat dle osobního vyžádání. Případné rozdělení do skupin či upřesnění
začátku provede vždy příslušný vyučující.
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Jedinou změnou v našem systému je zadávání odkazu na online-přímou hodinu přímo do
ETK. Tzn., že v agendě Rozvrh/Třídní kniha žák u hodin, které budou probíhat online přes
Google Meet, klikne na ikonu zelené kamery. Připojení je možné nejdříve 20 minut před
začátkem. Manuál pro připojení je zde.

Pravidla pro sestavení rozvrhů:
Na druhém stupni:

● 3 – 4 online přímé hodiny denně,
● vyrovnané počty hodin v paralelních třídách v ročníku (v jednotlivých předmětech

i celkově),
● vyrovnané počty hodin pro jednotlivé skupiny třídy v rámci dnů,
● soustředění se na hlavní předměty – Čj, M, Aj,
● VK a VO je možné využít pro realizaci online třídnické hodiny.

Na prvním stupni:
● dělení na skupiny na Čj, M a Aj,
● vyrovnaný počet hodin v paralelních třídách v ročníku,
● rozdělení do dní tak, aby připojování žáků k online výuce, co nejméně zatěžovalo

rodiče (tj. připojení dítěte jen např. 3 dny v týdnu),
● pokud v 1. a 2. ročníku vychází více než 2 on-line přímé vyučovací hodiny jsou

zkrácené,
● ve výjimečných případech jsou zaměněné i předměty či upravené časy, které se

operativně případně zaznamenají do ETK (TU).

3. Zapůjčení IT vybavení
I nadále může škola zapůjčit potřebnou IT techniku pro realizaci distanční výuky (NTB,
kamery, ...). Případné požadavky budeme řešit aktuálně při přechodu na distanční výuku.

4. Kodex – pravidla chování při distanční výuce
I nadále budeme vyžadovat respektování základních pravidel sestavených v kodexu chování
žáků v distanční výuce (zde).

5. Zveřejnění rozvrhů pro distanční výuku
Rozvrhy pro jednotlivé třídy včetně dalších informací souvisejících s distanční výukou opět
naleznete na našich www.

Předem děkujeme za seznámení a pevně věříme, že uvedený způsob výuky budeme
využívat  zcela minimálně.

V Hradci Králové 1. 11. 2021

tým ZŠ Svobodné Dvory
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