
Informace k distanční výuce pro 1. stupeň ve školním roce 2020/2021 

Propojení stálého a distančního rozvrhu 

Distanční rozvrh hodin bude platit v případě vyhlášení krizového nebo mimořádného 

opatření nebo karantény pro jednotlivé třídy nebo celý první stupeň, a to vždy až do data 

ukončení. Žáci a zákonní zástupci obdrží tento rozvrh mailem. Po obnovení prezenční výuky 

bude opět v platnosti původní stálý rozvrh. Tímto způsobem bude případně řešena distanční 

výuka i opakovaně. 

Forma distanční výuky 

Distanční výuka bude probíhat on-line formou prostřednictvím programu Microsoft Teams. 

Každý žák má bezplatně zřízen osobní účet v Office 365, jehož součástí jsou i Teams. 

Žáci, kteří se z vážných důvodů nebudou moci připojit na on-line výuku, si budou vyzvedávat 

zadání úkolů na One Drive (odkaz bude na webových stránkách školy). Vypracované úkoly 

budou žáci odesílat dle pokynů vyučujících elektronicky.  

V případě žáků bez možnosti přístupu k elektronické komunikaci a výuce bude probíhat 

zadávání úkolů náhradní formou v určeném čase (telefonicky, osobním předáním u vchodu 

pro návštěvy). I odevzdání úkolů probíhá náhradní formou v určeném čase (osobním 

předáním u vchodu pro návštěvy, poštou).  

V distančním rozvrhu se budeme zaměřovat na hlavní předměty a klíčové učivo. Tv, Vv, Hv, a 

Pč budou v distanční výuce upozaděny. V případě, že distanční výuka bude trvat déle než tři 

týdny, budou žákům zadány práce z výše zmíněných výchov (domácí projekty apod.), které 

budou klasifikovány. Začátky vyučovacích hodin budou vždy v celou hodinu a jejich délka 

bude záviset na rozhodnutí vyučujícího. 

Docházka při distanční výuce, omlouvání absence a hodnocení 

Výuka dle distančního rozvrhu je povinná, vyučující vede docházku. Omlouvání 

nepřítomnosti probíhá podle stejných principů (viz Školní řád) jako v době prezenční výuky. 

Žáci jsou povinni se přihlašovat do systémů distanční výuky včas, aby nenarušovali průběh 

hodiny. 

Hodnocení probíhá na základě odevzdaných úkolů. Odevzdání může být provedeno on-line. 

Učitelé zváží dle věku žáků možnost získání zpětné vazby o zvládnutí výuky on-line. 

Základní principy tvorby distančního rozvrhu  

Český jazyk, matematika budou v distančním rozvrhu zařazeny 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 

bude v distančním rozvrhu zařazen 2 hodiny týdně (v 1. a 2. ročníku 1 hodinu týdně), ostatní 

předměty (mimo uvedené výjimky) budou probíhat jednu hodinu týdně. 


