
Vážení rodiče a žáci.

Úvodem nám dovolte, abychom Vám, rodičům i žákům, poděkovali za dosavadní spolupráci při
distančním vzdělávání. Vaší spolupráce si v této nelehké době vážíme.

Pravidelně hodnotíme dosavadní zkušenosti z distanční formy vzdělávání a snažíme se na základě
zjištěných poznatků zefektivnit výuku.

Ukázalo se, že v některých případech je ne zcela zřejmý a jasný způsob omlouvání absence žáků.
Přikládáme přehledný návod, jak absenci žáka omluvit.

Synchronní forma on-line výuky

Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či
jeho zákonným  zástupcem nebyl  individuálně  dohodnut  jiný způsob zapojení.

V případě nepřítomnosti na on-line přenosu zákonný zástupce nezletilého žáka nebo sám zletilý žák
omluví absenci e-mailem třídnímu učiteli, kde uvede důvody absence a to v termínech v souladu se
školním řádem.

Asynchronní forma on-line výuky

Při asynchronní on-line výuce nezáleží, kdy žák pracuje, nýbrž zda odevzdává úkoly či výstupy své
práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu splnit pokyny zadání.

Termín odevzdání výstupu žáka je vždy uveden v metodických pokynech pro asynchronní výuku.

Nemůže-li žák odevzdat úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu (např. z technických
důvodů),  informuje  o  tomto  vhodným  způsobem  (e-mailem,  pomocí  platformy  Teams  aj.)
vyučujícího v daném předmětu, který stanoví náhradní termín.

Neodevzdá-li žák výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo neprojeví snahu o jejich splnění
ve stanoveném termínu, bude příslušná asynchronní hodina posuzována jako absence. Tuto absenci
zákonný zástupce nezletilého žáka nebo sám zletilý žák omluví  e-mailem třídnímu učiteli,  kde
uvede důvody absence a to v termínech v souladu se školním řádem.

Přehled absencí je zaznamenán v systému Bakaláři, kde zákonný zástupce má možnost pravidelně
kontrolovat  účast  žáka  na  distančním  vzdělávání.  Apelujeme  tímto  na  důsledné  dodržování
stanovených termínů odevzdání žákovských výstupů v rámci asynchronních hodin.

Děkujeme za  pochopení  výše  uvedených opatření  a  věříme,  že  povedou k  dalšímu zkvalitnění
distančního vzdělávání na naší škole a k upevnění zodpovědnosti žáků k plnění svých povinností.
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