
 

 

Č.j. 209/20/ZŠ Na 

 Nařízení ředitelky školy k vynucené distanční formě vzdělávání  
 

Hlavním školním komunikačním kanálem pro předávání informací žákům a zákonným 

zástupcům jsou webové stránky školy: www.zsnasavrky.cz. 

Hlavním komunikačním kanálem mezi zaměstnanci školy a mezi pedagogy a žáky a jejich 

rodiči jsou pracovní g-mailové adresy zaměstnanců pod doménou školy ve formátu 

prijmeniprvnipismenojména@zsnasavrky.cz, pro komunikaci s vedením školy pak 

reditelna@zsnasavrky.cz. 

Základní platformou pro online výuku je Google – G Suite, a to zejména aplikace Google 

učebna pro: 

● online výukové lekce 

● skupinový a individuální chat 

● audio či videohovory 

● zadávání a odevzdávání úkolů 

● hodnocení prací 

Využíváme školní gmaily žáků ve tvaru jménopříjmení@zsnasavrky.cz (obdrželi všichni žáci). 

Na ně odchází jednou týdně (zpravidla v pátek v 8:00 hod.) dopis s informacemi a úkoly na 

další týden. 

Žáci 4. - 9. tříd byli ve výuce seznámeni s používáním platformy G suit.  

Žákům 1. - 3. tříd jsou předávány přihlašovací údaje prostřednictvím TU včetně návodu. 

Přednostně využívají platformu G suit, ale mohou využít i další komunikační platformy 

(Whatsapp, Messenger, telefonní hovor, ….) dle uvážení vyučujících a po průkazné dohodě se 

zákonnými zástupci žáků. 

Škola dále využívá různé elektronické učebnice a další aplikace či ověřené relevantní zdroje.  

Vyučovací předměty se v rámci distanční výuky dělí na hlavní a vedlejší. Škola má sestavený 

speciální rozvrh s určenými časy pro synchronní online výuku hlavních a ostatních předmětů. 

Hlavními předměty jsou ve všech ročnících český jazyk a literatura, matematika, anglický a 

německý jazyk. Tyto hlavní předměty budou zařazovány do rozvrhu alespoň 1-3x týdně.  
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Naukové předměty (přírodovědné a společenskovědní) budou zařazovány do rozvrhu 1x  

týdně. 

Považujeme za velmi důležité, aby si žáci mohli promluvit s třídním učitelem a se spolužáky, 

proto do rozvrhu zařazujeme nezávaznou třídnickou hodinu 1-2x týdně. 

Předměty výchovného zaměření (výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti, 

tělesná výchova, výchova k občanství a výchova ke zdraví) budou v období distanční výuky 

realizována pouze nezávaznou inspirativní formou, a to předáváním materiálů či návodů pro 

samostatné činnosti žáků. 

Další informace: 

● Třídní kniha je dále vedena v papírové podobě s informací, od kdy třída přešla na 

distanční vzdělávání. 

● Pro omlouvání žáků platí pravidla Školního řádu, vyučující si eviduje účast žáků na   

online výuce a na zpracovávání zadaných cvičení, výchozím kritériem je v termínu 

odeslaný výstup vlastní práce. 

● Třídní učitel sbírá podklady od vyučujících, přijímá omluvenky od zákonných 

zástupců žáků, vše objektivně vyhodnocuje a na základě toho zaznamenává 

nepřítomnost žáků při vzdělávání do třídní knihy. Po návratu do školy bude tato 

nepřítomnost doložena omluvenkou v žákovské knížce. 

● Hodnocení dílčích úkolů probíhá formativně, konečné výstupy práce lze hodnotit i 

sumativně s odůvodněním. 

● Sobota a neděle nejsou pracovní dny, výuka neprobíhá, domácí úkoly nejsou 

zadávány. Rovněž o prázdninách výuka neprobíhá. 

● Pokud nastanou u žáka/zákonného zástupce technické překážky, pro které není 

možno distanční výuku realizovat, informují o tom prokazatelně třídního učitele 

nebo vedení školy, abychom mohli nastavit individuální postup vzdělávání. 

● U žáků, kteří nahlásili obtíže při distančním vzdělávání, vypomáhají asistentky 

pedagoga. 

 

Mgr. Renata Odvárková, ředitelka školy 

 

V Nasavrkách 19.10.2020 


