
Pravidla distanční výuky platná od 14. 10. 2020 

Obecná pravidla distanční výuky: 

Jednotným komunikačním kanálem a školním informačním systémem je Škola OnLine 

v kombinaci s online videokonferencemi na platformě Microsoft Teams. (Přihlašovací údaje 

mají žáci v úkolníčku. Registrace a seznámení proběhlo v rámci prezenční výuky.) 

Videokonference se žáky budou povinné a budou probíhat dle rozvrhu uvedeného níže. Zbývající 

hodiny budou sloužit k zadávání a vypracovávání úkolů, případně ke konzultacím s učitelem.  

Rozvrh online videokonferencí 

Ročník/den Po Út St Čt Pá 

5. 
ČJ - 1VH M – 1VH ČJ – 1VH M – 1VH Př – 1VH 
AJ – 2VH Vl – 2VH AJ – 2VH   

4. 
AJ – 1VH M – 3VH AJ – 1VH M – 2VH Př – 2VH 
ČJ – 2VH  ČJ – 2VH Vl – 3VH  

3. 
ČJ – 1VH AJ – 1VH ČJ – 1VH M – 1VH AJ – 1VH 

PRV – 2VH M – 2VH    

2. 
ČJ – 2VH AJ – 2VH M – 2VH PRV – 1VH ČJ – 1VH 

   M – 2VH  

1. 
M – 3VH ČJ – 1VH PRV – 2VH AJ – 3VH M – 2VH 

  ČJ – 3VH   

1. vyučovací hodina (1VH) 8:00-8:45   2. vyučovací hodina (2VH) 9:00-9:45  

3. vyučovací hodina (3VH) 10:00-10:45  4. vyučovací hodna (4VH) 11:00-11:45 

Konzultace s učitelem budou probíhat dle níže uvedeného rozvrhu prostřednictvím chatu na 

Microsoft Teams. 

Rozvrh konzultací s učitelem 

S. Šindelářová 
Út M – 3VH 1.-3. roč. 
St ČJ – 3VH 1.– 3. roč. 

A.Vojáčková 

Po ČJ – 3VH 4.-5. roč. 
Út Př – 4VH 4.-5. roč. 
St Vl – 3VH 4.-5. roč. 
Čt M – 4VH 4.-5. roč. 

Š. Nováková 
Čt AJ – 4VH 1.– 3. roč. 
Pá Aj – 3VH 4.-5. roč. 

J. Kořínková Pá PRV – 3VH 1.– 3. roč. 

Zadávání úkolů bude probíhat průběžně v rámci rozvrhu (od 8 do 12 hodin). V rámci distanční 

výuky nebudou zadávány úkoly z výchovných předmětů. 

Pravidla po žáky 

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat a plnit zadané úkoly jednotlivých učitelů, které budou 

hodnoceny dle Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání, které jsou součástí Školního řádu. 

V případě jakýchkoliv problémů s distanční výukou mají povinnost neprodleně informovat 

třídního učitele nebo vedení školy. 



Žáci mají povinnost se zúčastňovat předem určených online videokonferencí s jednotlivými 

učiteli. V případě absence na online videokonferenci je nutné nepřítomnost řádně domluvit 

nejpozději do 3 pracovních dnů, obvyklým způsobem na Škola OnLine – omluvenky. 

Pravidla pro učitele 

Od učitelů je vyžadována osobní přítomnost ve škole v pracovní dny od 8 do 12 hodin.  

Každý učitel dodržuje předepsaný rozvrh online videokonferencí.  

Do školního systému Škola OnLine zapisuje všechny hodiny dle rozvrhu (i ty, které se nevyučují 

prostřednictvím online konference). U výchovných předmětů je nutné zapisovat, že nebyly 

zařazeny do rozvrhu. U hodin, které neprobíhají online, budou všichni žáci považováni za 

přítomné a je třeba to zanést do systému Škola online. 

V případech, kdy se žáci nebudou opakovaně zúčastňovat online videokonferencí nebo nebudou 

plnit zadávané úkoly, musí vyučující neprodleně informovat vedení školy. 

Každý učitel dodržuje předepsaný rozvrh konzultačních hodin, kdy bude k dispozici pro 

případné dotazy a konzultace žáků.  

  

Přístupové adresy: 

Škola OnLine – www.skolaonline.cz 

Microsoft Teams – https://teams.microsoft.com 
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