Dodatečné odpovědi na dotazy z on-line setkání (MS Teams)
s pracovníky MAS a NPI dne 19. 10. 2020
1. Je možné doučování a kluby realizovat distančně i dopoledne, popř. o víkendech a během
mimořádných podzimních prázdnin 26. a 27. 10. 2020?
Doučování i kluby jsou extrakurikulární aktivitou a musejí probíhat mimo
vyučování/vzdělávání. Pokud ve škole/školském zařízení neprobíhá distanční výuka v určitý čas
dopoledne, je možné doučování i kluby realizovat i v dopoledních hodinách. Doučování a kluby
není možné realizovat o víkendech a ani o podzimních prázdninách, protože v tuto dobu
neprobíhá vyučování. Projektové aktivity nelze o víkendech ani o podzimních prázdninách
realizovat distančně ani v těch zařízeních, ve kterých by mohly být plánovány prezenční aktivity
pro účastníky – typicky se jedná o střediska volného času.

2. Je možné distančně doučovat i prostřednictvím telefonu, protože žák nemá PC a/nebo
připojení k internetu?
Podmínkou distanční realizace doučování je pořízení snímku obrazovky (printscreen),
ze kterého budou patrní účastníci (počet účastníků), datum a čas – tím je tedy v šablonách
vymezena synchronní výuka. „Klasický“ telefonní hovor nelze považovat za synchronní výuku
a není ani možné pořídit printscreen – takový způsob realizace nemůže být uznán. Pokud žák
použije chytrý telefon k synchronní výuce (obraz, zvuk, interakce) a bude pořízen printscreen,
je takový výstup způsobilý.

3. Co znamená věta na str. 3 Sdělení: Počty hodin dílčího cyklu je nutné dodržet. V případě
opakování cyklů v jednotce (např. návštěvy) je možné zkrátit dílčí cyklus?
Toto ustanovení je součástí výkladu „Časové omezení realizace šablon“ a navazuje na výklad
o časovém rámci šablony např. 5 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka.
Zkrácení cyklu znamená, že šablonu je možné realizovat časově velmi zhuštěně, avšak je nutné
dodržet počty hodin. Např. šablona Tandemová výuka má dva cykly po 10 hodinách a každý
cyklus se skládá z přípravy-výuky-reflexe. Dle Sdělení mohou pedagogové realizovat přípravu
a reflexi distančně, což se například rozhodnou udělat pro oba cykly. Po znovuotevření školy
pak realizují samotnou tandemovou tak, že např. během jednoho týdne stihnou odučit 10
hodin tandemové výuky a druhý týden dalších 10 hodin tandemové výuky. Počty hodin budou
dodrženy, avšak výuka je časově zkrácena takovým způsobem, nad kterým by škola běžně
neuvažovala.
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