Výstup ze zasedání Rady Lycea ze dne 29.září 2020

PLÁN PRO ZAJIŠTĚNÍ PEDAGOGICKÉ KONTINUITY 2020-2021
Vzdělávání na druhém stupni ZŠ a na Gymnáziu (Collège a Lycée)
-

Navrženo na pedagogických schůzích, které proběhly před začátkem školního roku
Schváleno na Pedagogické radě dne 21.září 2020

Tento postup byl schválen na Pedagogické radě (dne 21.9. 2020) a vychází z jednání
na pedagogických schůzích, které se konaly před začátkem školního roku. Cílem je stanovit
takové postupy, aby vzdělávání probíhalo co nejplynuleji a aplikované metody byly stejné a
funkční pro všechny zúčastněné (studenti, profesoři, rodiče).
Tato opatření vejdou v platnost ve chvíli, kdy České autority vydají jasný pokyn k uzavření škol.
Technické aspekty:
• Běžný rozvrh hodin nahradí rozvrh hodin distančního vzdělávání, který bude uzpůsoben tak,
aby umožnil účast na videokonferencích každé třídě, v každém předmětu a jednou týdně.
• Každý týden nebo maximálně jednou za dva týdny proběhne třídnická hodina s třídním
profesorem.
• Každý student druhého stupně ZŠ a gymnázia (college a Lycée) obdrží emailovou adresu ve
formě: „@students.lfp.cz“ sloužící k usnadnění komunikace a identifikaci.
• Při distančním vzdělávání budeme používat pouze aplikaci Zoom.
Organizace distančního vzdělávání
• Videokonference budou probíhat pouze v dopoledních hodinách: od 8h30 do 13h. Maximální
délka jedné hodiny – 40 minut a mezi jednotlivými hodinami vždy 5 minut přestávka
• Při videokonferencích musí mít studenti povinně zapnutou kameru a mikrofon
• Odpolední hodiny: samostatná práce a plnění zadaných úkolů.
• Práce nebude zadávána ze dne na den, pouze z týdne na týden
• Úkoly nebudou zadávány během víkendu
• Povinné a doporučené úkoly budou jasně označené, a dále i ta zadání, která je třeba
odevzdat (včetně termínu odevzdání)
• Nastavení jasného časového limitu na plnění zadávaných prací
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Označit v zadání cvičení tak, aby bylo jasné, která mají větší prioritu z hlediska studia – tedy
označit ta, která je nezbytné vypracovat či která je třeba vypracovat přednostně
Profesorům bude umožněno nahrávat krátká videa pro doplnění výkladu
Využívat online cvičení a testů
Výtvarná výchova: studenti budou povinni odevzdávat své práce na vrátnici Lycea, aby jejich
profesoři mohli jejich práce průběžně hodnotit

Pronote:
• Pronote i nadále zůstává jediným komunikačním prostředkem (pedagogicky i
administrativně), prostřednictvím kterého mohou studenti a profesoři komunikovat, sdělovat
zadání výuky a odevzdávat vypracované úlohy
• Je třeba využívat systematicky rubriku „k vypracování“ (Travail à faire) tak, aby měl každý
profesor představu o tom, kolik práce mají právě studenti za úkol
• Je třeba systematicky zaznamenávat docházku na konci každé videokonference tak, aby
nedocházelo k absencím. Případné absence obratem hlásit na Vie Scolaire a rodičům žáků
• Systematicky označovat úkoly jako „neodevzdané“ (non-rendu) – informovaní rodičů
Administrativní záležitosti:
• Naučit studenty, jak používat jejich profil na Pronote
• Naučit studenty, jak nafotit a nahrát soubor na Pronote
• Naučit studenty základní práci s textem a jak konvertovat soubor z formátu Word na formát
PDF
• Naučit studenty jak sepsat oficiální email a přiložit k němu soubory
Hodnocení:
• Bodové hodnocení na bulletin bude uvedeno pouze u studentů ze tříd troisième, première a
terminale proto, aby mohla být, v případě uzavření školy i v termínu zkoušek, známka
zprůměrována a vynesena jako hodnocení ze zkoušek. (stále čekáme na přesné instrukce
našich nadřízených autorit).
______________
• Žáci ostatních tříd, v případě a po dobu uzavření školy, nebodou za své splněné úkoly
hodnoceni bodově
• Odevzdané úkoly budou hodnoceny slovně
• Trimestriální bulletin: pouze slovní hodnocení, které zohlední kvalitu odvedené práce, snahu
a celkové zlepšení studenta (atd.)
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Studenti druhého stupně ZŠ (Collège)nebudou bodově hodnoceni v době uzavření školy.
Bude zohledněna jejich práce tak, aby se předešlo nestejnému přístupu v kontextu
jednotlivců, tříd a předmětů. Na jejich bulletin nebude zapsána průměrná známka.

Etická pravidla distančního vzdělávání:
Emailová adresa @students.lfp.cz je studentům zapůjčena a zůstává majetkem Lycea. Její používání je
povoleno pouze ve studijním kontextu. V případě, že student přestane být žákem Lycea, bude tato
adresa automaticky zrušena.
• Studenti 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.
• Veškeré nahrávání a focení při videokonferencích je striktně zakázáno.

Tento plán pro zajištění pedagogické kontinuity byl jednohlasně schválen na posledním
zasedání Rady Lycea.
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