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DISTANČNÍ VÝUKA OD 2. 11. 2020 
 

Vážení rodiče, 

 

vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 

do 23:59 hod i nadále provoz základní škol a školních družin. 

 

Budeme pokračovat v on-line a off-line výuce. 

 

Probíranou látku včetně úkolů naleznete v Edookitu. Je nezbytné zadanou práci plnit, výuka 

nadále pokračuje.  

 

On-line výuka bude probíhat podle rozvrhu, který Vám zašlou třídní učitelé. Časový rozvrh 

výuky pro jednotlivé ročníky: 

 

1. roč.   8 – 8.45 hod 

2. roč.   9 – 9.45 hod 

3. roč. 10 – 10.45 hod 

4. roč. 11 – 11.45 hod 

5. roč. 12 – 12.45 hod 

 

 

Off-line výuka bude probíhat na základě samostudia – úkoly budou zadávány opět přes 

Edookit jednotlivými vyučujícími. 

 

Vyučující Vám také budou zasílat náměty do tělesné, pracovní, výtvarné a hudební 

výchovy. 

 

Pedagogická intervence a předmět speciálně pedagogické péče budou nadále 

poskytovány prostřednictvím on-line komunikace se speciálním pedagogem, který toto 

podpůrné opatření realizuje i v běžném režimu školy. Bude Vás individuálně 

kontaktovat. 

 

Asistenti pedagoga budou zajišťovat podporu i pro distanční způsob vzdělávání 

prostřednictvím nástrojů distančního způsobu vzdělávání. 

 

Způsob a pravidla hodnocení – výuka je hodnocena dle kritérií uvedených ve školním 

řádu, váhu známky určuje vyučující s přihlédnutím ke specifikům domácí práce. 

  

Distanční vzdělávání je ze zákona povinné, případnou absenci při výuce zákonní 

zástupci omluví prostřednictvím Edookitu a zároveň si domluví s vyučujícím 

individuální podmínky převzetí a odevzdání výukových materiálů.  



Školní jídelna je v provozu. Obědy budou vydávány do jídlonosičů v době od 11 do 12 

hodin. Stravu je nezbytné přihlásit u vedoucí školní jídelny. 

 

Školní družina je uzavřena. Vychovatelky budou i nadále poskytovat péči ve skupině pro děti 

zaměstnanců vyjmenovaných v Usnesení vlády č. 1109 ze dne 30. října 2020. Žáci se ve skupině 

budou distančně vzdělávat. 

 

Konzultace zajišťujeme přes Edookit , e mail nebo telefonicky po předchozí domluvě 

v pracovních dnech v době od 8 do 16 hodin. Pomoc a péči poskytují také školní psycholog          

a speciální pedagog. Výukové materiály je možné si vyzvednou také po domluvě přímo ve 

škole v době od 9 do 10 hodin.  

 

Přeji Vám pevné zdraví, dostatek trpělivosti a žákům brzký návrat do školy. 

 

 

 

                                                                      Mgr. Jarmila Motlíčková, ředitelka školy 


