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Vážení rodiče, milí žáci, 
na základě vydání krizového opatření vlády vzhledem ke Covid-19, bude ve dnech            
12.10. - 25.10.2020 probíhat výuka takto: 

1. stupeň 
U 1. stupně základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se             
zakazuje zpěv - výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro             
sportovní činnosti se nemění). 

2. stupeň 
U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka, viz informace k zajištění             
střídavé výuky níže. 

● Cílem střídavé výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby           
se snížil počet žáků přítomných ve škole. 

● Ředitel školy rozdělí žáky školy podle tříd (třídy samotné se nedělí) do dvou             
skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně (výuka ve            
škole) v týdnu od 12.10. do 16.10.2020 a která v týdnu od 19.10. do              
23.10.2020. 

● Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají           
v distanční formě vzdělávání. 

Rozdělení docházky jednotlivých tříd 

12.10. - 16.10.2020 19.10. - 23.10.2020 

Výuka ve škole Výuka distančně Výuka ve škole Výuka distančně 

VI.A VIII.A VIII.A VI.A 

VI.B VIII.B VIII.B VI.B 

VII.A IX.A IX.A VII.A 

VII.B IX.B IX.B VII.B 
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Informace k distanční výuce 
Distanční výuka bude na 2. stupni probíhat dvěma způsoby: 

● online hodiny s učitelem (prostřednictvím videohovorů), 
● vypracování zadané práce učitelem. 

Online hodiny jsou označeny v rozvrhu v EduPage velkým tiskacím nápisem           
ONLINE (viz obr. níže). 

  
Na začátku každé online hodiny pošle učitel žákům odkaz pro připojení k hodině             
prostřednictvím zprávy v EduPage. Žáci na odkaz kliknou, povinně zadají své           
jméno a příjmení a připojí se k hodině. Pokud žák nezadá své jméno a příjmení,               
učitel ho do hodiny nepřijme a žák bude mít neúčast na hodině. V případě, že žáci                
budou využívat k připojení mobilní telefon nebo tablet, je nutné, aby měli staženou             
bezplatnou aplikaci Google Meet (můžete stáhnout zde pro iOS a Android). 
Do hodin, které nejsou označeny online, budou mít žáci zadanou práci           
prostřednictvím domácích úkolů v EduPage. Vypracování zadané práce učitelé         
zkontrolují. Pokud žák práci neodevzdá, budou na to zákonní zástupcu upozorněni. 
Hodiny, které budou po dobu distanční výuky zrušeny se v rozvrhu zobrazují šedě             
(viz obr. níže). 

  

Distanční výuka jazykových kroužků 
V týdnu, ve kterém budou mít žáci distanční výuku budou probíhat distanční formou             
také jazykové kroužky, dle rozvrhu hodin jazykového kroužku. 
V týdnu, ve kterém bude probíhat výuka ve škole, bude probíhat výuka jazykových             
kroužků prezenční formou ve škole. 

Vyhlášení dnů volna 
Dny 26.10. a 27.10.2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna (na základě            
opatření č.j. MSMT-39185/2020-1). V těchto dnech nebude probíhat prezenční ani          
distanční výuka. 
Následuje státní svátek 28.10.2020 a dva dny prázdnin 29.10. - 30.10.2020. 

https://apps.apple.com/us/app/google-meet/id1013231476
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=cs&gl=US
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Stravování ve školní jídelně 
Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu)            
i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (účast na distančním           
vzdělávání je pro účely nároku na hmotné zabezpečení považována za pobyt ve            
škole v širším smyslu). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek            
oběd odebrat. 
Žáci, kteří mají distanční výuku si mohou obědy odebrat v těchto časech: 

12.10. - 16.10.2020 19.10. - 23.10.2020 

Třída Čas oběda Třída Čas oběda 

VIII.A 13:30 - 13:45 VI.A 13:30 - 13:45 

VIII.B 13:30 - 13:45 VI.B 13:30 - 13:45 

IX.A 13:45 - 14:00 VII.A 13:45 - 14:00 

IX.B 13:45 - 14:00 VII.B 13:45 - 14:00 
  
 


