
Informace k distanční výuce v období uzavření školy (vyhlášení nouzového stavu) pro 

rodiče a žáky 

Naše škola bude využívat při distanční výuce ke komunikaci s žáky a jejich rodiči a zadávání úkolů program 

Bakaláři a příp. Google Classroom (Učebna). V třídní knize Bakalářů budou zadána témata, zadání práce, 

domácí úkol. 

Přihlašovací údaje na Bakaláře je rodič povinen vyžádat si u zástupce ředitele (e-mail: malinova@zs-

skolni.cz). 

Pro přístup do Google Classroom (Učebna) vytvořila škola pro žáky účty, které jsou ve tvaru 

jmeno.prijmeni@zaci.zs-skolni.cz. Každý žák si zvolil vlastní heslo. 

Pokud žák nemá přístup v době distanční výuky k internetu, rodič je povinen nahlásit tuto skutečnost vedení 

školy nejpozději do 3 pracovních dnů od zahájení distanční výuky. 

Žáci jsou povinni využívat učebnice a pracovní sešity, které jim byly předány na začátku školního roku. 

Pokud žák nic z uvedeného nemá, nahlásí tuto skutečnost vyučujícímu, který sjedná nápravu ve spolupráci 

s vedením školy. Rodičům bude umožněno jejich předání v hale školy mezi 8.00 – 12.00 hodinou. 

V hlavních předmětech matematika, český jazyk a anglický jazyk bude učivo i domácí úkoly 

zadáváno průběžně po celý týden od 8.00 – 12.00 hodin. Žáci vypracovávají a odevzdávají úkoly podle 

zadání vyučujícího včetně testů. 

U ostatních předmětů bude zadávání probíhat pouze v pondělí od 8.00 – 11.00 hodin.  

Učitel zasílá 1 pracovní list na týden a 1 domácí úkol. 

Na vypracování úkolů bude ponechán minimálně celý týden, žáci jsou povinni odeslat domácí úkol vždy do 

neděle do 18 hodin. 

Naše škola bude u hlavních předmětů využívat portál UMIMETO.CZ (registrace 1 žáka na všechny 

předměty) jako podpůrný vzdělávací zdroj.  

Není vyloučeno ani konání online videohodin; to však záleží na technických možnostech a dovednostech 

žáků i učitelů. 

Žáci odevzdávají úkoly e-mailem vyučujícímu, jehož e-mail je uveden na stránkách školy.  

Hodnocení bude probíhat slovně, ale i známkováním, na které učitel předem upozorní. Slovně lze hodnotit 

i celou třídu hromadně – jak se jim dařilo, upozornění na problém po vypracování domácího úkolu.  

Po probrání tematického celku a jeho procvičení bude zaslán kontrolní test (cca po 3 – 4 vyučovacích 

hodinách dle rozvrhu, tedy 1x za 2 týdny), který bude hodnocen. U hlavních předmětů testování a hodnocení 

může probíhat častěji. 

Po dohodě s daným vyučujícím je možné zaslat úkol dodatečně v případě nemoci, rodinné události, poruše 

techniky a to pouze v případě, že se žák omluví. Neodeslaný úkol bude jinak hodnocen nedostatečně. 

Dotazy, nejasnosti a připomínky k distanční výuce rodiče nejprve řeší s konkrétními vyučujícími přes 

Bakaláře nebo e-mailem, poté případně s vedením školy. Dotazy po 16. hodině budou zodpovězeny 

následující pracovní den.  

Vyučující i vedení školy nebude předávat rodičům telefonní kontakty na své kolegy.  

Vyučující podá informaci o zpětné vazbě s žáky a rodiči vedení školy. Pokud rodič, žák nekomunikuje, 

neodevzdává zadanou práci a domácí úkoly vyučujícímu, bude následně rodič kontaktován vedením školy, 

popř. škola nahlásí žákovu neaktivitu na OSPOD v Železném Brodě (podle novely školského zákona je 

distanční výuka součástí povinné školní docházky). 
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V hale školy bude od úterý do pátku od 8.00 – 12.00 umožněno zákonnému zástupci převzetí zadání práce, 

domácích úkolů, není-li jiná možnost. Vypracované je vždy nejpozději v pondělí do 12.00 zákonný zástupce 

doručí do školy. 


