Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice
okres Praha – východ, Bezručova 346, 251 64 Mnichovice

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – manuál
Tento manuál je platný po dobu mimořádného uzavření škol.
Manuál může být průběžně doplňován a upravován.
1. HLAVNÍ KOMUNIKACE S RODIČI A ŽÁKY PROBÍHÁ PŘES SYSTÉM BAKALÁŘI
- Rodič má vlastní přihlašovací údaje a z toho vyplývající pravomoci (zejména komunikovat
se školou a kontrolovat komunikaci žáka).
- Žák od 4. ročníku má své přihlašovací údaje a z toho vyplývající pravomoci.
- V případě zapomenutého hesla či problémů s on-line systémem kontaktujte vedení školy
zastupce@zsmnichovice.cz.
- Komunikace v systému Bakaláři probíhá v části Komens – pro všechny rodiče a žáky od 4.
ročníku (domácí úkoly viz bod 2.)
2. ZADÁVÁNÍ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
- Pro žáky 4. až 9. ročníků - práce v části upravených rozvrhů a v tomto prostředí
zadávaných úkolů – upravený rozvrh funguje jako strukturovaný řád pro zadávání a
odevzdávání úkolů, možnost spolupráce s učitelem daného předmětu po domluvě.
- Pro žáky 1. až 3. ročníků připravují úkoly třídní učitelé dle domluvené organizace práce
s rodiči v dané třídě.
- Učitelé mají možnost využít i jiné známé on-line prostředí: pro žáky 6. – 9. ročníků
zejména v prostředí OFFICE 365 - Outlook, Teams, Forms atd., Whatsapp a jiné vzdělávací
programy dle pokynu učitele.
3. HODNOCENÍ PRÁCE
- On-line prostředí vede žáky k samostatnosti a odpovědnosti za svou práci.
- Práci žáků může učitel hodnotit a je součástí klasifikace.
- Učitelé vedou práci žáků s vědomím, že se jedná o jiný způsob vzdělávání, než je běžná
denní výuka ve škole.
4. VÝUKOVÉ ZDROJE PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU
- Domácí příprava je pro žáky náročná, proto doporučujeme pravidelnou práci dle pokynů
učitelů a upravených rozvrhů dané třídy.
- Mnoho výukových zdrojů je v Bakalářích – výukové zdroje, na internetu (a stále jich
přibývá). Učitelé z nich rovněž čerpají a využívají ve výuce.
- Specializované vysílání pro žáky připravuje rovněž Česká televize (včetně přípravných
kurzů na přijímací zkoušky na střední školy).
V Mnichovicích dne 16. 3. 2020
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