
 

Pokyny pro žáky  

Žáci I. a II. stupně se od 14.10.2020 do 23.10.2020 budou učit doma – on-line výuka na MS 

Teams se zadáváním úkolů a práce do jednotlivých předmětů. 

Od soboty 24.10. 2020 do neděle 1.11.2020 je VOLNO – v tomto týdnu se distanční výuka 

nekoná. 

NÁVRAT DO ŠKOLY SE PŘEDPOKLÁDÁ OD PONDĚLÍ 2.11.2020 – SLEDUJTE, 

PROSÍM, WEB ŠKOLY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY – NEVÍME, ZDA TOMU TAK 

OPRAVDU BUDE. 

Žáci, kteří byli nebo jsou nemocní (nebo v karanténě – možno teprve po jejím skončení – tedy 

9.A ve středu 14.10.2020, 9.B v úterý 20.10.2020) a nevyzvedli si ve škole pomůcky, sešity, 

učebnice apod. si mohou pro věci přijít kterýkoliv pracovní den od 14.10.2020 do 

23.10.2020 od 8:00 do 14:00 hodin  – zvoňte na ředitelnu nebo kancelář školy. 

Vyučovací hodiny nebudou mít plných 45 minut (a někdy na část hodiny dostanete práci 

v pracovním sešitě apod.), ale je nutné, aby se žák rychle přihlašoval do skupin, aby nebyly 

zbytečné prodlevy v začátku vysílání. Předpokládáme maximálně 35 minut čistého času výuky. 

Mezi vyučovacími hodinami jsou přestávky, normálně podle rozvrhu je polední pauza při 

odpoledním vyučování. 

Na II. stupni se učí podle rozvrhu – v tabulkách jednotlivých tříd najdete, co se mění, co se 

spojuje a co odpadá. Pro třídy B a C, které jsou v tomto týdnu doma, platí tyto tabulky stejně i 

příští týden. Pro třídy A jsou tabulky vytvořeny pro zbytek tohoto týdne a platí i pro příští týden. 

Na I. stupni si paní učitelky po domluvě s rodiči budou vytvářet menší skupinky žáků, učí se 

Matematika, Český jazyk, Anglický jazyk Prvouka nebo Vlastivěda a Přírodověda. 

PŘI ON-LINE VÝUCE JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO BĚHEM VÝUKY VYRUŠOVAT, 

ODHLAŠOVAT SEBE NEBO SPOLUŽÁKY, VYPÍNAT OSTATNÍM MIKROFON, 

NEBO JINAK ZNEHODNOCOVAT PRÁCI UČITELE. PORUŠOVÁNÍ KÁZNĚ PŘI 

ON-LINE HODINÁCH BUDE DŮVODEM K ZÁPISU POZNÁMKY DO 

ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY, MŮŽE SE STÁT, POKUD BUDE ŽÁK 

VYRIUŠOVAT OPAKOVANĚ, ŽE TO BUDE PŘEDMĚTEM JEDNÁNÍ NA 

PEDAGOGICKÉ RADĚ A ŽÁKU BUDE ULOŽENO KÁZEŇSKÉ OPATŘENÍ. 

Distanční výuka je povinná, učitelé budou stahovat prezenční listiny, ze kterých bude patrné, 

v kolik hodin se který žák přihlásil a odhlásil. Pokud se žák nebude moci v daný den distanční 

výuky účastnit, zákonný zástupce jej musí omluvit přes elektronickou žákovskou knížku. 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA BUDE POSTUPNĚ ZAVEDENA I PRO I. 

STUPEŇ, ABYCHOM ZAJISTILI PRŮBĚŽNOU KLASIFIKACI PRO PŘÍPAD, ŽE BY 

DISTAČNÍ VÝUKA POKRAČOVALA I PO 2. LISTOPADU 2020. 

Žákům, kterým nepomohlo ani zapůjčení PC s připojením k internetu, budeme vozit po 

domluvě s jejich rodiči úkoly a práci domů. Jedná se počet žáků v řádu nižších jednotek, mám 

velkou radost, že se 99,9% žáků může účastnit on-line výuky. 



V úterý 13.10.2020 jsme odeslali reakci na velmi lukrativní a lidskou nabídku z nadace Women 

for Women, přes kterou máme Obědy pro děti a pokusíme se zajistit další notebooky nebo 

tablety pro potřebné děti. 

Již také máme finanční prostředky z MŠMT na nákup techniky a SW (543 636,-Kč), limitující 

ovšem je, že od září 2020 prakticky nelze sehnat kvalitní notebook, přesto, že jsme včas udělali 

předobjednávky. Doufáme, že do poloviny listopadu techniku zakoupíme a pro další případnou 

potřebu budeme ještě lépe vybaveni. 

 

 

Jak bude vypadat Tvůj den😊 

1. Ráno vstaneš jako do školy, nasnídáš se, oblečeš pohodlné oblečení, nachystáš si pití a 

něco dobrého k počítači. Nachystáš si podle rozvrhu na stůl všechny učebnice a sešity, 

penál, pravítka a výtvarku na stůl.  V 7:40 zapneš počítač. Budeš čekat a připojíš se do 

skupiny, až se objeví pokyn. ŽÁCI NIKDY NEZAHAJUJÍ VÝUKU, POUZE SE 

PŘIPOJÍ DO SKUPINY K UČITELI PODLE ROZVRHU. 

2. Plníš úkoly, aktivně pracuješ. Pokud Ti funguje kamera, máš ji zapnutou. 

V odpoledních hodinách děláš domácí úkoly, jako když chodíme do školy.  

3. Odpoledne se věnuj aktivitám venku, proběhni se, relaxuj, odpočívej…. 

4. VŠICHNI MÁME VESELOU MYSL, CHCEME SE UČIT A VŠECHNO SPOLEČNĚ 

ZVLÁDNEME! 

5. DĚKUJI VŠEM RODIČŮM, ŽE BUDOU MAXIMÁLNĚ SPOLUPRACOVAT SE 

ŠKOLOU, PODPOROVAT A MOTIVOVAT SVOJE DĚTI, ABYCHOM VÝUKU 

VEDLI STEJNĚ DOBŘE, JAKO VE ŠKOLE. 

6. Předmět speciálně pedagogické péče, pravidelné doučování a pedagogická 

intervence funguje normálně až v týdnu od 19.10.2020. Žáci, kterých se tyto 

aktivity týkají, ještě budou upozorněni mailem svými vyučujícími. 

7. V pondělí 19.10.2020 ve 14:00 je pravidelný Čtenářský klub pro přihlášené žáky – 

již máme na MS Teams založenu skupinu, zahajuje ji paní učitelka Modráčková 

(Čtenářský klub vede Mgr. Lenka Budínská a Mgr. Zdeňka Modráčková) 

Děkuji všem za spolupráci a přeji si, ať jsme zdraví… Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy 


