PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 2020-2021
ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE – du CP au CM2
Il sera applicable autant de temps que les autorités tchèques prononceront la fermeture de
l’établissement.
Aspects Techniques :
 La communication avec les familles et les élèves (travail à effectuer, lien vers les visios,.)
sera explicite et centralisée sur une plateforme numérique (Pronote pour les CM1, Padlet
pour les autres classes). Les professeurs de langue tchèque et anglaise (classe française)
communiqueront leur travail via les plateformes dédiées.
 Un emploi du temps hebdomadaire sera communiqué aux familles. Il fera apparaître les
temps synchrones (avec des visioconférences pour continuer à interagir avec les élèves)
et les temps asynchrones (où l’enfant travaille en autonomie). 
 Au moins un contact quotidien avec un enseignant de l’équipe pédagogique sera assuré
avec chacun des élèves de la classe (les absents à ces rendez-vous seront signalés à la
vie scolaire du primaire).
 La plate-forme Zoom sera la seule utilisée par les enseignants pour assurer leurs cours
à distance. 
Organisation pédagogique du travail :






Les visioconférences se dérouleront prioritairement le matin. Leur durée sera adaptée
à l’âge des enfants 
L’après-midi, les élèves seront en autonomie pour apprendre les leçons et faire des
exercices.
Lors des visioconférences, les élèves activeront impérativement leur caméra et micro (sauf
demande explicite de l’enseignant)
Il ne sera pas posté de travail le weekend.
Dans certaines situations spécifiques et limitées (arts plastiques par exemple) les
travaux des élèves pourront être restitués à la loge du lycée


Evaluation


Les élèves continueront à être évalués sur leurs productions orales et écrites

Charte éthique
 Les élèves doivent être à la maison dans des conditions les plus proches de celles qu’ils
connaissent en classe :
 Tenue et posture correctes lors des visioconférences.
 Pas de présence des parents lors des visioconférences (sauf demande
explicite des enseignants).
 Tout enregistrement ou capture d’écran en visioconférence est formellement
interdit
 Matériel scolaire prêt et disponible (cahiers, crayons, petites ardoises etc)

PLÁN PRO ZAJIŠTĚNÍ PEDAGOGICKÉ KONTINUITY 2020-2021
Vzdělávání na prvním stupni základní školy – ročníky CP, CE1, CE2, CM1, CM2
Tento plán bude v platnosti po dobu zavření škol z rozhodnutí českých odpovědných orgánů.
Technické aspekty:
 Komunikace se žáky a rodiči (zadání práce, odkazy na videokonference...) bude
probíhat formou konkrétních zadání sdělovaných prostřednictvím internetové platformy
(Pronote v CM1, Padlet v ostatních třídách). Vyučující českého jazyka a anglického
jazyka (ve francouzských třídách) budou práci zadávat také prostřednictvím těchto
platforem.
 Rodiče obdrží týdenní rozvrh hodin, ve kterém bude uvedený rozpis výuky, a to formou
videokonferencí a formou samostatné práce.
 Minimálně alespoň jeden kontakt denně s některým z vyučujících bude zajištěn (absence
při těchto on-line setkáních budou hlášeny do „vie scolaire primaire“).
 Při distančním vzdělávání budou vyučující používat pouze aplikaci Zoom.
Organizace distančního vzdělávání
 Videokonference budou probíhat především v dopoledních hodinách, délka trvání bude
přizpůsobena věku dětí.
 Odpolední hodiny: samostatná práce,osvojování a vypracování cvičení.
 Při videokonferencích budou mít žáci zapnutou kameru a mikrofon (s výjimkou jiného
pokynu od učitele)
 Úkoly nebudou zadávány během víkendu.
 V ojedinělých případech (např.předmět výtvarná výchova) může být zažádáno o
odevzdání žákovské práce na vrátnici Lycea
Hodnocení:
Žáci budou i nadále hodnoceni dle výsledků svých ústních projevů a písemných prací.
Etická pravidla distančního vzdělávání:


Žáci se doma musí pokusit o nastolení takového prostředí, aby co nejvíce umožňovalo práci
jako ve škole:
 Slušné oblečení a vystupování při videokonferencích.
 Rodiče nebudou přítomni na videokonferencích (pokud o jejich přítomnost
výslovně nezažádá vyučující).
 Veškeré nahrávání a focení při videokonferencích je striktně zakázáno.
 Řádně připravené školní pomůcky (sešity, tužky, tabulky na psaní atd...)

