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Pravidla pro distanční výuku platná od 1. 2. 2021 
 

1. Rozvrh hodin 
 Stávající rozvrh bude důsledně dodržován 

 
2. Meet – online výuka 

 Bude možná pouze v hodinách dle rozvrhu 
 Povinná účast žáka s evidencí jeho nepřítomnosti v třídní knize – více viz níže (v případě 

nepřítomnosti se řeší standardní omluvenkou u třídního učitele) 
 1. stupeň – pro učitele jsou povinné 2 hodiny denně vč. výuky AJ*, pro žáky (1. – 3. 

třída) je účast nepovinná, pro žáky 4. a 5. třídy je účast povinná 
 2. stupeň – 1/2 z dotace hlavních předmětu týdně – Ma, ČJ, AJ, NJ (u lichého počtu je 

nižší i vyšší počet hodin možný např. 5 hodin/ týden MA, pak bude Meet výuka 3 nebo 2 
hodiny týdně – dle vyučujícího) 

 ostatní předměty – dle potřeby, při shrnutí učiva apod. 
 výchovy a pracovní činnosti budou bez Meets 

 Žáci budou mít vzdělávací materiály v případě distanční výuky k dispozici na Google 
Classroom jako dosud 

 Zadávání Meets 
 zadání vždy do Bakalářů – domácích úkolů (pokaždé z hodiny na hodinu jako 

u běžné výuky) 
 způsob připojení na MEET bude zachován tak, jak jsou žáci zvyklí (kalendář, 

Classroom apod.) 
 

3. Zadávání obsahů hodin  
 K dispozici budou obsahy všech předmětů daného dne už v 6:00 hod. (žáci budou moci 

pracovat svým tempem a rozložit si práci dle svých možností, potřeb a meet výuky) 
 

4.  Nemocní, neúčastnící se žáci MEET nebo klasické výuky 
 U prezenční výuky (1. stupeň a 9. ročník) si nemocní a nepřítomní žáci doplní učivo  

po návratu do školy   
 U rotační výuky (střídání prezenční a distanční formy) budou mít žáci učivo v Classroomu 

i v týdnu prezenční výuky (pro nemocné, v karanténě apod.) 
 
      5.  Žáci bez PC (pouze pro žáky mající čestné prohlášení) 

 Stávající systém zůstává zachován (materiály v papírové podobě jsou k vyzvednutí 
v pondělí a k odevzdání v pátek) 

 U rotační výuky budou materiály k dispozici už v pátek, aby si je žáci mohli rovnou 
odnést, a zpracované je opět vrátí až v pondělí při jejich příchodu do školy 

 
6.  Ostatní 

 Připomínky k výuce si řeší žáci (zákonní zástupci) s vyučujícím (možné individuální 
konzultace, tripartita, CPDM doučování) 

 Nejasnosti u technických problémů – žáci (zákonní zástupci) kontaktují svého učitele 
informatiky, u 1. – 3. ročníku svého třídního učitele 
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 Veškeré informace jsou k dispozici na webu školy www.zstgm-ck.cz v důležitých 
sděleních a jejich historie je na webové úřední desce 

 
Poznámka: 
Uvedené změny v distanční výuce jsme zpracovali na základě informací z ankety pro rodiče, připomínek učitelů  
a poznatků od žáků. Tato pravidla jsou obecná a měla by zahrnovat všechny možné scénáře. Naším cílem bylo 
především nastolit režim, který by co nejvíce kopíroval běžnou výuku. Hlavními změnami je povinná účast většiny 
ročníků na online vzdělávání Meets. (předpokládáme, že už nyní většina rodičů měla možnost v poslední době 
zajistit svým dětem odpovídající technické vybavení). Dále dodržování rozvrhu a možnost zpracovávat  
si dané úkoly svým tempem. Toto umožní poskytnutí všech materiálů s úkoly už v 6,00 hod. ráno na daný den. 
Ukončení práce pro 1. st. daného dne je v 18,00 hod., u 2. st. do následující hodiny daného předmětu s výjimkami 
dlouhodobých úkolů. Pokud některý žák nezvládá splnit všechny zadané úkoly v časovém limitu, splní pouze ty,  
co zpracovat dokáže (ve škole nejsou všechny děti jedničkáři, toto je třeba brát v úvahu). Chceme tímto 
opatřením rovněž snížit míru stresu u rodičů a nechat jim i dětem čas na odpočinek. 
* změny od 1. 2. 2021 jsou vyznačeny červeně 

 
Děkuji všem za spolupráci a pochopení. 

Mgr. Josef Haláček, ředitel 

http://www.zstgm-ck.cz/

