
 
 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE 

Od středy 14. 10. 2020 probíhá distanční výuka žáků I. a II. stupně školy na základě 

Usnesení Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020.  

Výuka bude touto formou probíhat pouze v pracovních dnech od středy 14. 10. 2020 do 

pátku 23. 10. 2020. 

Účast na distanční výuce je ze zákona pro všechny žáky povinná. 

Na pondělí 26. 10. 2020 a úterý 27. 10. 2020 byly Vládou ČR s opatřeními MŠMT ze dne 

8. 10. 2020 stanoveny pro žáky dny volna. 

28. 10. 2020 je státní svátek, 29. a 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny. 

 

Na I. stupni je výuka v kompetenci třídní učitelky, komunikace s rodiči bude probíhat přes 

Komens v Bakalářích. Při výuce jazyků mohou učitelé i žáci využívat platformu GSuite (Meet). 

Na II. stupni byla k zadávání úkolů ředitelstvím školy určena platforma GSuite, zejména pro 

pořádání videokonferencí (Meet) pro II. stupeň a hlavně pro stěžejní předměty Čj, M, Aj. 

Videokonference pro II. stupeň budou probíhat dle rozvrhů hodin, které budou předány 

žákům i rodičům prostřednictvím Bakalářů a webových stránek školy.  

Žák je povinen účastnit se videokonferencí, a to se zapnutou webkamerou a mikrofonem, 

aby byla zřejmá jeho účast ve výuce. Učitelé si povedou přehled přítomnosti žáků a budou 

evidovat absenci. Neúčast žáka na výuce z patřičného důvodu musí být rodičem řádně 

omluvena přes omluvenku v Bakalářích. Neplnění úkolů zadávaných během distanční výuky 

bez řádné omluvy rodičů je považováno za neomluvenou absenci. 

Přístupová hesla do gmailu žáci obdrželi, přihlášení s nimi bylo provedeno hromadně, 

v případě problémů s přihlášením, kontaktujte prosím přímo správce na 

spacil@zsmoravkova.cz, případně prostřednictvím Bakalářů poslat zprávu přímo panu 

Mgr. Jaroslavu Spáčilovi. Dle sdělení žáků při dotazování se třídními učiteli mají již všichni 

žáci i rodiče přihlašovací údaje do bakalářů. 

Pokud vyučující II. stupně rozhodne, že ve stanoveném termínu videokonference probíhat 

nebude, den dopředu zadá žákům práci k vypracování, k němuž mohou žáci využívat právě 

časové rozmezí neuskutečněné videokonference. Pokud budou požadovány vyučujícím 

výsledky této práce, tak je žáci odevzdají v termínu nejpozději do 16:00 hod. následujícího 

dne. 
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Vyučující ostatních předmětů II. stupně využívají jako komunikační systém pro zadávání 

úkolů Bakaláře, pro jejichž vypracování mají žáci prostor od 11:30 hod. do 13:20 hod. každý 

den. 

Pro žáky, kteří nemají přístup k online výuce ani technickému vybavení, jsou po domluvě 

zajištěny výukové materiály učitelem minimálně den dopředu. Stanovený termín na 

vyzvedávání materiálů a odevzdávání úkolů před školou je možné od pondělí do pátku 

v době od 9:30 hod. do 11:30 hod. 

 

Provoz školní jídelny po dobu distanční výuky je přerušen. 

 

Na základě dostupných informací z Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. 10. 2020 

(poslední aktualizace) se při žádosti o ošetřovné nebude vyžadovat potvrzení školy o jejím 

uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat 

z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.  

 

 

          vedení školy 


