Nastavení distančního studia pro žáky Masarykovy obchodní akademie,
Rakovník, Pražská 1222
Opatření vedení školy je založeno na doporučeních a nařízeních Bezpečnostní rady státu
a dalších státních složek. Všechna tato opatření jsou nastavena a uskutečňována do odvolání.
1. Dne 9. 3. 2020 byli žáci školy poučeni o doporučeních Ministerstva zdravotnictví a byla
nastavena hygienická opatření ve škole.
2. Dne 10. 3. 2020 byli žáci informováni o způsobu komunikace mezi pedagogy a žáky, o
získávání podkladů pro domácí přípravu. Zadávání úkolů je termínované a jednotlivé
výstupy žáků budou klasifikovány.
3. Distanční studium probíhá prostřednictvím mailové komunikace a dne 13. 3. 2020 byla
zprovozněna interaktivní komunikace přes systém Microsoft Office 365/Teams, kde každá
třída má svoji skupinu a kam vyučující vkládají úkoly pro jednotlivé třídy. Žáci mají od
začátku svého studia nastavené účty v tomto systému a všichni mají zkušenosti s tímto
prostředím. Tento způsob komunikace otevírá více možností nejen v předávání informací,
které odpovídají učivu a tematickým plánům jednotlivých ročníků, ale i možnostem
hodnocení a sdělování výsledků žákům.
Žákům 4. ročníků se navíc zasílají příklady didaktických testů z CJL a CJ k vypracování,
témata ke zpracování písemných prací z CJL a CJ, příklady pro odbornou maturitní zkoušku
a další podklady pro studium s informacemi k maturitním zkouškám jsou na webových
stránkách www.novyamos.cz .
5. Při případných dotazech je žákům umožněna emailová nebo telefonická komunikace.
6. Informace k aktuálnímu dění a vývoji v souvislosti s výukou se neustále aktualizují na
webových stránkách a facebooku školy.

7. Informace vedení školy směrem k zákonným zástupcům probíhá prostřednictvím mailové
komunikace. Zákonní zástupci byli v dopise požádáni o součinnost a spolupráci při kontrole
plnění úkolů pro domácí přípravu tak, aby mohla výuka po skončení mimořádných událostí
plynule navázat.
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