
Společná pravidla platná v případě přechodu na distanční 
způsob vzdělávání 5. až 9. ročník – uzavření všech ročníků 

1. Poskytnutí prvních informací o přechodu na distanční způsob výuky 

zákonným zástupcům žáka  - web školy – správce webu přes ředitelku školy 

- Škola online – třídní učitelé  

žákům  - Škola online a Teams – třídní učitelé 

2. Distanční výuka v případě uzavření jedné třídy 

2.1 Online výuka 
online vysílání pomocí Teams – třídní učitelé, vyučující Čj, Aj a M s frekvencí 

třídnická hodina – 1x týdně – třídní učitel 
český jazyk – 1x týdně – vyučující českého jazyka 
anglický jazyk – 1x týdně – vyučující anglického jazyka 
matematika – 1x týdně – vyučující matematiky 

Rozvrh online vyučování bude vytvořen v Teams – Pedagogové – Obecné – Marek Hejzlar a učitelé 
daných předmětů dle volných hodin dotčených pedagogů (v případě potřeby i odpolední hodiny) 
žákům sdělí online rozvrh třídní učitel 

2.2 Distanční vzdělávání mimo online výuku 
aplikace Moodle – přihlášení do kurzu – vyučující daného předmětu 
Teams – zadání dokumentů třídním týmům – vyučující daného předmětu 

3. Distanční výuka v případě uzavření celé školy 

3.1 Online výuka 
online vysílání pomocí Teams – třídní učitelé, vyučující Čj, Aj a M s frekvencí 
třídnická hodina – 1x týdně – třídní učitelé 
český jazyk – 1 až 2x týdně – vyučující českého jazyka 
anglický jazyk – 1 až 2x týdně – vyučující anglického jazyka 
matematika – 1 až 2x týdně – vyučující matematiky 
další předměty – 1 týdně – dobrovolné, vyučující předmětu 
Rozvrh online vyučování je umístěn jako příloha dokumentu v Teams – Pedagogové – Obecné – 
Marek Hejzlar a učitelé daných předmětů 
žákům je online rozvrh k dispozici na webových stránkách 

3.2 Distanční vzdělávání mimo online výuku 
aplikace Moodle – přihlášení do kurzu – vyučující daného předmětu 
Teams – zadání dokumentů třídním týmům – vyučující daného předmětu 

Poznámka 
předem vytipovaní žáci si zapůjčí školní notebook – informují třídní učitelé, předání zajistí Marek 
Hejzlar, vzhledem k omezenému počtu zařízení jsou upřednostnění žáci, kteří během školního roku 
zodpovědně a samostatně pracují 
žáci, kteří nemají internetové připojení si budou vyzvedávat vytištěné materiály k výuce a tyto 
odevzdávat ve škole – frekvence 1x týdně – zajistí asistent v daném ročníku  
informaci o tom, kdo bude takto pracovat zajistí třídní učitel a sdílí s vyučujícími přes Teams 
 

4. Zajištění technické podpory 

Pedagogové kontaktují v případě technických problémů Antonína Koutského nebo Marka Hejzlara, 
při problémech s Teams Danielu Eichlerovou. 


