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Pracovní porada - audiokonference – 25.3.2020
Plán distanční výuky na SŠDVS s.r.o. v NOUZOVÉM STAVU
Ředitelka školy ukládá do odvolání:
1. Škola má vypracovaný On line výuka na SSDVS po dobu Nouzového stavu - on line výukové
zdroje ! – jsou informovaní žáci, rodiče, učitelé – vše je na webu a I-škole.
2. Veškeré informace jsou na I-škole, dostupné žákům rodičům – zkontrolováno TU.
3. Stále platí zásada efektivní práce, spíše opakujícího charakteru, pomalu posouváme vzdělání žáků
dopředu, podporujeme žákovské kompetence, dokonce v tomto Nouzovém stavu
upřednostňujeme kompetence žáků před kvantitou učiva. Prožíváme těžké období, kdy žáci v tuto
chvíli prokazují sociální kompetence, kompetence k učení, k řešení problémů v současné době,
komunikativní kompetence, občanské kompetence, matematické kompetence, kompetence práce
s IT a informacemi. Je dobré, aby všichni učitelé vždy vypíchli cíl. V neposlední řadě je potřeba
respektovat a zjišťovat individuální podmínky žáků k výuce v domácím prostředí a integrované
žáky.
4. Ředitelka školy ukládá jednotný postup on line výuky:
- Odborné předměty
– 1 zkoušení/týden + 1 úkol/ týden
- ČJE, AJ, RJ, NAJ, MAT (maturanti)
- 1 zkoušení/týden + 1 úkol/ týden
- Ostatní všeobecně vzdělávací předměty - DĚ, ZSV, MAT, EKO, IZS, PPV, ENE
………………………………….
- 1Test/ 2 týdny + 1 zkoušení/2 týdny
- Vyučující se budou snažit být 1X týdně v online prostoru dle bodu č.1
Tento postup není dogma, ale je doporučením pro organizaci výuky.
5. Všichni žáci a učitelé dodržují rozvrh, testy budou ukládány po 13:00 a s dostatečným časem na
vypracování. Pro žáky platí výuka dle rozvrhu a čas na odpočinek a následně vypracovat úkoly dle
požadavků učitelů. Úkoly posílejte učitelům včas, termíny budou dostatečné, ať neposíláte nic po
termínu, komplikuje to práci učitele.
6. Testy zadáme všichni jednotně na I-školu – TESTY.
7. Domácí úkoly jsou zadávány jednotně na -Iškolu – DOMÁCÍ ÚKOLY.
8. Studentům nástavbového studia je práce posílána jako obvykle s ohledem na jejich služební
povinnosti AČR + karanténa vojáků.
Plán byl vypracován na základě audiokonference 25.3.2020. Byl diskutován s vyučujícím. Platnost tohoto
plánu je do odvolání.
Plán bude zveřejněn na webu školy a I-škole.
V Mostě 25.3.2020

Vladimíra Ilievová
Ředitelka škola

