Školní řád - upřesnění pro distanční výuku
Od školního roku 2020/21 je při nutnosti nastavení distančního vzdělávání ve škole účast na takovéto
výuce pro žáky povinná. Zároveň při distanční výuce platí veškerá práva a povinnosti žáků, rodičů a
pedagogů vyplývající z platného školního řádu. Je tedy důležité si uvědomit, že veškeré situace, které
se mohou v průběhu distanční výuky stát, se následně řeší v kontextu školního řádu jako při běžné
prezenční výuce. Za porušení pravidel nastavených ve školním řádu tak i při distanční výuce hrozí
žákům výchovné postihy.
K lepšímu porozumění uvádíme upřesnění, která vychází z platného školního řádu a specifikují jej pro
potřeby distanční výuky.
1. Veškeré aplikace, které škola k distanční výuce používá (zpravidla Google aplikace MEET a
Učebna), jsou na základě platné smlouvy nebo zakoupením školní licence v užívání naší
školy. Tyto aplikace jsou používány ke sdílení vzdělávacího obsahu určeného vyučujícím dané
hodiny. Žáci tak tyto aplikace používají výhradně ke vzdělávacím nebo studijním účelům.
2. Veškeré sdílení obsahu a nastavení možnosti textové komunikace (chat) při distanční výuce je
v pravomoci vyučujícího, žáci tak mohou sdílet své materiály pouze po předchozím výslovném
souhlasu vyučujícího. Žáci sdílí pouze takový obsah, který souvisí s probíhající výukou a
splňuje obecné etické normy - především není vulgární, rasistický, urážlivý nebo poškozující
kohokoliv jiného. Sdílení nevhodného nebo nevyžádaného (spamového) obsahu je vnímáno
jako porušení školního řádu.
3. Při probíhající online hodině se žáci plně soustředí na výuku, používají pouze takové aplikace,
které jim vyučující určí. Žáci používají v danou chvíli pouze zařízení, kterým jsou připojeni k
online hodině (zpravidla ntb, PC, tablet, chytrý telefon) - pokud tedy vyučující neurčí jinak, jsou
veškerá další případná žákova zařízení vypnuta. Také svou webovou kameru a mikrofon žáci
zapínají/vypínají na výzvu vyučujícího.
4. Do školních aplikací k distanční výuce se připojujeme výhradně přes školní účet v doméně
@zsstross.cz, je zakázáno sdílet své přihlašovací údaje a odkazy k připojení do těchto
aplikací (především Meet a Učebna). Pokud by kdokoli sdílel přihlašovací údaje a odkazy
mimo školní doménu @zsstross.cz, bude to považováno za narušování bezpečného prostředí
výuky a zasahování do osobních práv všech, kteří se online výuky účastní.
5. Stejně jako ve škole je i při distanční online výuce zakázáno pořizování obrazových,
zvukových a jiných záznamů probíhající výuky bez výslovného souhlasu všech zúčastněných.
Porušení tohoto pravidla je považováno za hrubé porušení školního řádu. Pokud by takový
záznam byl dokonce dále zveřejněn (např. na sociálních sítích), může to být považováno za
kyberšikanu se všemi právními důsledky.
6. Před každou online hodinou si žáci připraví své pracovní místo, veškeré učební materiály k
danému předmětu, blok nebo sešit a psací potřeby. Před každým spojením žáci vyzkouší
funkčnost připojení, mikrofonu a webové kamery. Je dobré vyzkoušet a nastavit si webovou
kameru tak, aby nám bylo vidět do obličeje, dále si zkontrolovali vše, co kamera také zabírá.
Úplně stejně jako ve škole dbáme na to, jak jsme upravení. Svačiny a osobní hygienu řešíme
o pauzách mezi hodinami. Pokud se z neodkladných důvodů potřebuji z průběhu hodiny
vzdálit, zeptám se vyučujícího například zprávou v chatu.

