Distanční výuka – hodnocení, absence
1. Synchronní výuka (učitel je se žáky propojen v reálném čase)
Synchronní on-line výuka probíhá dle rozvrhu zveřejněného na webových stránkách školy. Žáci se
s učiteli setkávají na platformě Google Classroom prostřednictvím Google Meet. Pokud se žák
nemůže s učitelem prostřednictvím Google Meet spojit (technické problémy s připojením na data,
porucha techniky, …), musí jej zákonný zástupce řádně prostřednictvím elektronické žákovské knížky
omluvit. Technické výpadky neopravňují žáka k neplnění povinností vyplývajících ze školní docházky.
Žák se v tomto případě spojí s vyučujícím a učivo si doplní asynchronní výukou nebo off-line výukou
(viz níže). Pokud se žák k synchronní výuce přihlásí (učitel vidí v učebně žákovu ikonu, což značí, že
žák je připojen on-line), ale nespolupracuje (nereaguje na dotazy učitele ústně ani písemně), bude
žákovi zaznamenána v hodině absence.
2. Asynchronní výuka
Při asynchronní on – line výuce pracuje žák na úkolech zadaných v učebnách Google Classroom
v čase, který si sám zvolil. Práce je povinen odevzdávat ve stanoveném termínu. Pokud žák práci do
stanoveného termínu neodevzdá, je hodnocen stupněm nedostatečný (pokud je práce označena jako
hodnocená), nebo je neodevzdání práce považováno za absenci v hodině.
3. Off-line výuka
Off-line výuka neprobíhá přes internet a nevyužívá digitální technologie. Žák plní zadané úkoly
z učebnic, učebních materiálů a pracovních listů. Plní praktické úkoly v domácím prostředí nebo
v přírodě (výtvarná výchova, pracovní činnosti, hudební výchova,…). Zadání prací bude dostupné vždy
v pondělí od 10 hodin ve vestibulu školy v krabicích označených názvem třídy, vypracované úkoly
odevzdává žák opět do krabice ve vestibulu vždy v pondělí od 10 hodin. Vestibul bude přístupný v
pracovní dny od 8, 00 do 16, 00. Žák má možnost vhodit úkoly i do poštovní schránky umístěné vlevo
vedle dveří hlavního vchodu. Žák dostane objem práce na týden, ze zadání bude patrné, která práce
je hodnocena známkou a která práce bude považována za splnění docházky. Neodevzdání
známkované práce v zadaném termínu bude hodnoceno stupněm nedostatečný. Neodevzdání
ostatních prací v zadaném termínu bude považováno za neomluvenou absenci. Absence bude do
třídní knihy zaznamenána k předmětu a ke dni, na něž byly úkoly zadány.
Příklad zadání práce off-line
Třída: 9.
Období: 4. – 8. 1. 2021
Datum odevzdání: 11. 1. 2021
Předmět: Český jazyk
Zadání:
4. 1. 2021 – literatura: Práce s textem básně
Čítanka str. 48, báseň J. Vrchlického Za trochu lásky (uznaná účast v hodině)
- báseň si pročti; pokus se o přednes
- do sešitu zapiš jméno autora, název básně, vypracuj otázky na straně 49
- vyjádři, jaké pocity v tobě báseň vyvolala, …
5. 1. 2021 – mluvnice: Procvičování učiva o zájmenech
- učebnice str. 52 – zopakuj si podle tabulky tvary zájmen, vypracuj cvičení 6 (uznaná účast v hodině)
- pracovní list – zájmena (hodnoceno známkou)
6. 1. 2021 – sloh: Popis budovy (uznaná účast v hodině)

- učebnice str. 119, pročti si popis ve cv. 1, vypracuj úkoly a), b), c)
atd.
Příklad vyhodnocení práce:
Žák neodevzdal zadané úkoly: učitel do školního elektronického systému zapíše žákovi 4. 1., 5. 1., 6.
1. k předmětu český jazyk absenci a nevypracované cvičení z 5. 1. ohodnotí stupněm nedostatečný.
Vyhodnocení absence provede TU na základě omluvenky dodané ZZ (nemoc, vážné rodinné důvody –
jiná omluva nemůže být akceptována).

