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(DODATEK - Distančnívýuka a hodnocení žáků
v období střídáníprezenčnía distančnívýuky)
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případě, že je nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo
opatřeními MZ znemožněna osobní přítomnost ŽákŮ ve Škole,pak mohou nastat

V

následující situace:

A) prezenčníqýuka
případě, že se opatření či karanténa ťýká pouze omezeného poČtu ŽákŮ, který
konkrétnítřídy či oddělení, pokraČuje qýuka těch,
nepřekročí více jak 50 oÁ účastníků

V

kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Štol" nemá povinnost poskytovat
vzdélávánídistančnímzpůsobem a postupuje obdobně jako v béŽnésituaci, kdY Žáci
nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci.

B) smíšená qýuka

V případě, že se onemocnění či karanténa fýká více než 50 'Á úČastníkŮkonkrétní
třídy či oddělenío je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávatŽáky, kterým
je zakázána účastna prezenčníqýuce. Ostatní žáci pokračujív PREZENČNÍM
vzdělávání.

C) distančníýuka

pokud je z důvodu naiízeníkaranténynebo kvŮli mimořádným opatřením KHS nebo

plošným opatřením

MZ

zakázána přítomnost všech žákŮ, přechází na distanČní

výuku celá škola.

DISTANčNÍ výura,
1. Novela

školskéhozákona zavádí pro děti povinnost úČastnitse distanČnívýukY jako

součásti povinné školnídocházky.
2. povinná výuka na dálku se týká krizového stavu podle

krizového zákona nebo uzavření

škol.

l

Žacijsou povinni vzdělávat

se distančním způsobem s

výjimkou dětí v mateřské Škole,

pro které není předškolní vzdělávání povinné.
4. Št<ola přizpůsobí distančnívzdělávání včetně hodnocení podmínkám ŽákŮ a ŠkolY.
5. Dětem, které nemají v domácnosti počítačs připojením, umoŽní Škola,aby si Žák nebo

zákonný zástupce učivo a úkoly mohl vyzvednout nebo předat vypracované ve Školena
místě k tomu určeném(za dodrženívšech hygienických podmínek ve vestibulu ŠkolY Po
předchozí domluvě s třídnímučitelem).

V době střídání prezenčnía distančnívýuky hodnotíme Žáky známkami. Hodnocení
vychází z platných pravidel pro hodnocení žákůdle ŠŘZŠa MŠCihelní Karviná.
Část
Výsledné hodnocení je složeno ze dvou částí- část hodnoceni za prezenČní výuku a
za distančnívýuku podle daných kritérií.

V případě žádosti zákonného zástupce můžebýt doplněno také o slovní formu.
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Dístančnívýuka

Prezenční výuka
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zClanaplňuje očekáva né výstupy daného
předmětu.
- samostatné a tvořivé uplatňování osvojených
poznatků a dovedností při řešeníteoretických
a praktických úkolů
- logicky správné myšlení,zřetelná a výrazná
samostatnost a tvořivost
- ústnía písemný projev správný, přesný a výstižný
- grafický projev přesný a estetický
- celkové uýsledky činnosti kvalitní,
pouze s občasnými drobnějšími nedostatky
- schopnost samostatného studia, aktivní
spolupráce

ŽaU

pravidelná účastna on-line výuce
nebo pravidelné vyzvedávání úkolůa výukouých
materiálů v tištěnépodobě
naprosté respektování pravidel stanovených
učitelem, kázeň, pozornost
kvalitní plnění všech úkolů,dodržování termínů
bezpečnézvládnutí učiva, přesná a samostatná
práce pouze s občasnými drobnými nedostatky
soustavný zájem, aktivita, plnění úkolůnad
rámec povinné výuky

Žák naplňuje očekávané výstupy daného předmětu

V PODSTATĚ UCELENĚ.
- samostatné a produktivní uplatňování
osvojených poznatků a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů,
pouze s menšími podněty učitele
- v myšleníprojevy logiky a tvořivosti
- ústnía písemný projev s drobnými nedostatky
ve správnosti, přesnosti a uistižnosti
- grafický projev estetický bez větších nepřesností
- celková kvalita výsledků činnosti
bez podstatných nedostatků
- schopnost studovat samostatně nebo s menší,
pouze drobnou podporou

ŽaUma v naplňování očekávaných výstupů daného
před mětu N EPoDSTATNÉ ru eoosrRrxy,
- chyby v samostatném uplatňování osvojených
poznatků a dovedností při řešeníteoretických
a praktických úkolů,nutné častějšípodněty
učitele
- myšlenívcelku správné, ale málo tvořivé,
chyby v logice
- v ústníma písemném projevu nedostatky
ve správnosti, přesnosti a výstižnosti
- grafický projev méně estetický s většími
nepřesnostmi
- celková kvalita výsledků činnosti s častějšími
nedostatky, schopnost opravy s dopomocí
- schopnost samostatného studia podle návodu
učitele, nutná častějšípodpora

rnýjimečná neúčastnebo opožděný nástup
na on-line výuku nebo výjimečné nevyzvednutí
úkolůa výukových materiálů v tištěnépodobě

respektování pravidel stanovených učitelem,
pouze občasnévyrušování
plnění úkolůs občasným opomenutím
či nedodržením termínu
zvládnutí učiva s drobnou dopomocí,
menšíchyby
zájem, reakce na sdělení

častá neúčastna on-line výuce (účastminimálně
50 %) nebo časténevyzvedávání úkolů
a materiálů v tištěnépodobě (minimálně 50 %)
časténerespektování pravidel, nepozornost
snaha o plnění úkolů(50 %), časténedodržení

termínu
částečnézvládnutí učiva, častéchyby,
nutná dopomoc
vVkyvy v zájmu, reakce až na výzvy
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ŽaU ma v naplňování očekávaných r4istupů daného
předmětu zÁvnŽruÉ N EDoSTATKY.
- častéa závažnéchyby v uplatňování osvojených
poznatků a dovedností při řešeníteoretických
a praktických úkolů,nutné stálé podněty učitele
- častéchybování v logice myšlení a tvořivosti
- ústnía písemný projev s vážnými nedostatky
ve správnosti, přesnosti a výstižnosti
- grafický projev se závažnými estetickými
nedostatky a nepřesnostmi
- celková kvalita výsledků činnosti s výraznými
nedostatky, schopnost opravy pouze s výraznou
pomocí učitele
- samostatné studiurn s velkými těžkostrni,
při samostatném zpracovávání informací nutná
výrazná podpora

mRylrÁ

Distanční\r,ýuka

ojedinělá účastna on-line výuce
nebo sporadické vyzvedávání úkolůa materiálů
v

tištěnépodobě

neznalost nastavených pravidel, ztráta

pozornosti
minimální plnění úkolů,odbytá práce,
odevzdávání většinou až po upozornění
učitelem
značnémezery v učivu, častézávažné chyby,
nesamostatnost, nutná trvalá dopomoc
nahodilý zájem, nereagování na v,yizvy

Ž;t rurrunplŇUJE VĚTšlNU očekávaných výstupů
daného předmětu.
- velmi závažnéa častéchyby v uplatňování
osvojených vědomostí a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů
- výrazné projevy nesamostatnosti v logice

-

myšlenía tvořivosti
ústnía písemný projev s častými závažnými
a opakovanými nedostatky ve správnosti,

-

přesnosti i vlistižnosti
celková kvalita výsledků činnosti a grafický
projev s vážnými nedostatky a chybami,
bez schopnosti opravy i při výrazné pomocí
učitele
samostatné studium a spolupráce ani s výraznou
a soustavnou podporou

neúčastna on-line výuce nebo nevyzvedávání
úkolůa materiálů v tištěnépodobě
neplnění úkolůani po upozornění učitelem

nezvládnutí učiva

nezájem, nereagování ani na opakované výzvy

