
Krizové opatření ze dne 30. 10. 2020: Prodloužení uzavření základní školy 
do 20. 11. 2020. 
Výuka probíhá nadále distančním způsobem dle rozvrhu: 
1. třída      8:00 – 9:00 hodin 
2. třída      9:00 – 10:00 hodin 
3. třída    10:00 – 11:00 hodin 
4. třída    11:00 – 12:00 hodin 
5. třída    12:00 – 13.00 hodin 
 
Hodiny angličtiny individuálně dle domluvy s vyučujícím. 
 
Základní pravidla pro distanční výuku: 
 
Žáci: plní úkoly zadané učitelem ve stanoveném termínu, účastní se třídních 
/skupinových online hodin dle rozvrhu (google Meet), komunikují s učitelem. 
V případě offline si zajistí materiály k výuce. Žák má možnost požádat o mimořádnou 
online konzultaci vyučujícího.  
Rodiče: zajistí technickou stránku distanční výuky, vytvoří zázemí (počítač, tablet 
atd.) Není jejich povinností opravovat chyby v úkolech, vysvětlovat nové učivo! Jsou 
to práce žáků! Rodič má možnost požádat o mimořádnou online konzultaci 
TU/vyučujícího (projednání závažných okolností vzdělávání). 
Vyučující: zajistí výuku svých předmětů podle učebního plánu včetně hodnocení. 
Individuálně přizpůsobuje výuku dle možností jednotlivých žáků. Plánuje, připravuje 
a řídí online hodiny a individuální schůzky za účelem podpory výuky dle rozvrhu. 
Ve stanoveném čase poskytuje individuální konzultace na vyžádání.  
 
Distanční výuka je povinná (Novela Školského zákona), období školního roku 
trvá a žáci nemají prázdniny! 
Pokud se žák online hodiny nezúčastní, není připojen, bude třídní učitel požadovat 
omluvu na emailovou adresu od rodičů žáka, později do omluvného listu v ŽK. 
Hodina je pak brána jako absence. 

Pokud je žák pouze přihlášen, ale na pokyny učitele nereaguje a nehlásí se na přímý 
dotaz učitele, bude ohodnocen za neaktivitu v hodině daného předmětu platnou 
známkou. 

Plnění zadávaných úkolů – jde o podklady pro klasifikaci aktivity v hodině, žáci jsou 
povinni plnit všechny zadané úkoly, cvičení, testy. 

Pokud žák nemá možnost připojení na internet či nevlastní počítač, tuto zprávu musí 
od rodičů obdržet třídní učitel předem, aby se zvolil jiný způsob vzdělávání.  

Pokud žák neplní ani jednu z možností on-line výuky, bude mu za dobu distanční 
výuky počítána neomluvená absence a postupováno dále dle klasifikačního řádu 
školy, který je součástí školního řádu a tato informace o neplnění povinné školní 
docházky oznámena na OSPOD.  

Vím, že je toto sdělení a upřesnění pro většinu z Vás jen informativní, většina našich 
žáků se zapojuje do videohovorů a zadané úkoly si svědomitě plní. Velmi děkujeme 
za spolupráci a podporu. 

Mgr. Andrea Kupková, ředitelka školy. 


