Pravidla pro distanční výuku na AVE ART Ostrava, vyšší odborná
škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o.
Tato pravidla jsou vydána v souladu se zákonem 561/2004 Sb. Školský zákon a s dodatkem č. 1.
školního řádu AVE ART, Ostrava.
Pravidla pro distanční výuku jsou platná od 5. 10. 2020 do odvolání.
1. Výuka je pro všechny žáky povinná. Evidována bude absence žáků. Práce a plnění zadaných
úkolů během hodin distanční výuky budou klasifikovány a budou součástí podkladů pro pololetní
hodnocení.
2. Žáci jsou povinni mít platná přístupová hesla k Microsoft Office 365 kategorie A1a dále přístupové
heslo ke svému účtu v Bakalářích. Nefunkční heslo není důvodem pro omluvení absence při online
výuce a při plnění úkolů v rámci distanční výuky.
Přístupové údaje:
Bakalář : hanachladova@seznam.cz
Teams: třídní učitelé
3. Organizační záležitosti, omlouvání absence a další komunikace s třídním učitelem a se školou bude
probíhat prostřednictvím aplikace Bakaláři Komens.
4. Online výuka, zadávání úkolů a jejich odevzdávání žáky bude probíhat prostřednictvím MS Teams
5. Výuka od 5. 10.2020 bude probíhat podle aktuálního rozvrhu hodin, který bude aktualizován
v bakaláři.
6. Distanční výuka bude označena v rozvrhu místnostmi DV1-DV12. Ostatní praktická výuka, která
bude probíhat ve škole , bude označena podle jednotlivých učeben.
13. Absence žáků bude evidována v TK v systému Bakaláři a to tímto způsobem: při online výuce
formou zápisu absence do třídnice u těch žáků, kteří nebyli přítomni ve výuce. U distanční výuky v
době, kdy neprobíhá přímá online hodina, ale žáci sami vypracovávají zadání, bude učitelem
evidována docházka tak, že u žáka, který neodevzdal svou práci ve stanoveném termínu bez předem
známého důvodu, bude vyhodnocena docházka jako „nepřítomen“.
14. Třídní učitel na konci každého týdne vyhodnotí vyučujícími zapsanou absenci žáka a vyzve
zletilého žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka k tomu, aby absenci omluvil. Neučiní‐li tak
zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka do termínu stanoveného školním řádem, bude
absence vyhodnocena jako neomluvená.

15. Každý vyučující seznámí prokazatelným způsobem žáky s termínem konzultací pro daný předmět
a termín konzultací zapíše do kanálu svého předmětu v Teamsech. Termíny online konzultací se žáky
lze rozšířit i nad rámec stanoveného rozvrhu hodin, pokud nedojde ke kolizi s konzultacemi jiných
vyučovacích předmětů. Při případné kolizi termínů konzultací má vždy přednost konzultace
profilového a maturitního předmětu před předměty ostatními.
17. Žáci, kteří nemohou využít vlastního zařízení pro distanční výuku, mohou požádat prostřednictvím
třídního učitele školu o zapůjčení školního PC. Se žákem resp. se zákonným zástupce nezletilého žáka
bude sepsána smlouva o výpůjčce. Před podepsáním smlouvy o výpůjčce poslední ze smluvních
stran není možné školní PC žákovi zapůjčit. Žák je povinen zajistit transport školního PC do svého
bydliště a po skončení distanční výuky je bez zbytečného odkladu vrátit zpět do školy.

V Ostravě dne 2. 10. 2020

Ing. Jaroslav Prokop, v.r.
ředitel školy

