RB SOU autoopravárenské, s.r.o.
Zengrova 38, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Po zcela nových zkušenostech ze situace v druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla
ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020
stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích
uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, ţáků nebo studentů ve školách. Zákonem je nyní
stanovena
a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání
distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, ţáky
a studenty a zároveň
b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat
(s výjimkou žáků základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní
jazykové zkoušky).


Absenci při distanční výuce je tedy nutné posuzovat podle zapojení do vzdělávání
a výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. Např. při asynchronní či off-line
výuce, v jaké denní době a jak rychle ţák/student pracuje, nýbrţ zda odevzdává úkoly
či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů.
Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu povaţováno za absenci,
pokud s dítětem/ţákem či jeho zákonným zástupce nebo se studentem nebyl
individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Omluvená absence nemůţe být důvodem
ke sníţenému stupni hodnocení. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné,
co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost
omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence (nebo 3 dnů po výzvě u MŠ)
a přikazuje, ţe podrobnosti upraví školní řád.



Způsob hodnocení distančního způsobu vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám
dítěte/ţáka/ studenta pro tento způsob vzdělávání.



Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového
vzdělávacího programu (RVP) a školního vzdělávacího programu (ŠVP) v míře
odpovídající okolnostem.



Způsob poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám
dětí/ţáků/studentů.
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Distanční výuka
Od 5. 10. 2020 je na naší škole zavedena distanční výuka pro teoretické vyučování. Ostatní
druhy výuky tj. praxe studentů všech ročníků pokračují dle platného rozvrhu jak ve školních
dílnách, tak na smluvních pracovištích bez omezení. Rovněţ praktický výcvik autoškoly
pokračuje beze změn.
Pokyny k distanční výuce teorie:





od 5. 10. 2020 bude na webových stránkách školy v sekci Ţáci a rodiče / Distanční
výuka uvedeno zadání úkolů pro studium distanční výuky pro danou třídu,
vţdy v pondělí daného týdne do 20:00 budou zveřejněna zadání úkolů a jejich
vypracování bude nejpozději do pátku daného týdne do 14:00 dle pokynů vyučujících,
tento systém výuky trvá nejméně po dobu trvání 14ti dnů tj. do 18. 10. 2020, nebo do
odvolání.
výuka je organizována dle pokynů ředitele RB SOU.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na studijní oddělení, 596 614 376 - provoz bez omezení
od 7:00 do 15:00 hodin.
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