
Plán ZŠ Úvaly pro distanční výuku - informace rodičům a 

žákům 

 

Milí rodiče,  

opět budeme společně čelit novým výzvám, které nás čekají v distanční výuce, která byla školám 

celoplošně nařízena od středy 14.10.2020. Nyní jsme již na tuto formu výuky po jarní zkušenosti 

připraveni, víme, co můžeme očekávat a máme pro Vás, rodiče, připravený kompletní přehled 

pravidel a opatření týkajících se nastavení distanční výuky. 

 

Úvod 

● Žáci jsou povinni vzdělávat se distanční formou výuky a distanční výuky se účastnit. 

● Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody neúčasti žáka na distanční výuce 

nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku neúčasti žáka. 

Komunikační systémy školy 

● Jednotný školní informační systém jsou Bakaláři - slouží ke komunikaci a předávání 

informací a sdělení mezi školou a rodiči / žáky 

○ informace a zprávy od učitelů i vedení (komens, nástěnka třídy / školy) 

○ přehled výuky, absence, informace o prospěchu, chování, akcích, třídní fond apod. 

● Jednotný školní systém pro řízení výuky je Google Classroom (GC) - školní platforma pro 

distanční výuku, slouží pro online práci učitele se svou třídou v rámci všech předmětů, 

žáci zde najdou přesné zadání úkolu, datum odevzdání, odkazy na případná videa, 

materiály, proklik na videokonferenční hovor přes Google Meet apod. 

○ POZOR! úkoly již nebudou zadávány do Bakalářů, ale jen do GC 

On-line výuka bude probíhat v následujících formách 

● Asynchronní on-line výuka (Google Classroom) - žáci nejsou ve stálém spojení s učitelem, 

na zadání pracují individuálně, tempo a čas si volí sami, mezi žákem a učitelem přesto 

probíhá pravidelná a průběžná zpětná vazba. Tzn. žák se s učitel nevidí, pracuje sám. 

● Synchronní on-line výuka (Google Meet) - učitel pracuje v určené době se skupinou žáků 

přímo v reálném čase prostřednictvím komunikační platformy - např. videokonferenční 

hovor. Tzn. vidí se a mluví spolu. 

Pozn.: Zcela jiná situace bude při zavření celého stupně a zcela jiná při zavření jedné třídy či její 

části - výuka v takových případech bude stanovena dle konkrétních podmínek v dané situaci. 



Synchronní on-line výuka (spojení s učitelem v reálném čase přes Google Meet) 

● Synchronní on-line výuka bude probíhat prostřednictví Google Meet, především v době 

uzavření celé školy (stupně), a to formou videokonferenčních konzultací, výkladu či setkání s 

žáky. 

● Žáci též obdrží od vyučujících do mailu a přes Google Classroom pozvánku (odkaz, na který 

kliknou) na videokonferenci Google Meet. 

● 1. stupeň (2. třída, dle možností i 1. třída) 
○ 1x týdně “třídnická hodina” - společné setkání se svou třídou, organizace výuky, 

podpora, motivace, zpětná vazba k výuce 
○ 2x týdně Čj 
○ 2x týdně M 
○ 1x týdně Aj 
○ 1x týdně prvouka 
○ dále příp. dle uvážení 

● 1. stupeň (3. třída) 
○ 1x týdně “třídnická hodina” - společné setkání se svou třídou, organizace výuky, 

podpora, motivace, zpětná vazba k výuce 
○ 2x týdně Čj 
○ 2x týdně M 
○ 2x týdně Aj 
○ 1x týdně prvouka 
○ dále příp. dle uvážení 

● 1. stupeň (4. - 5. třída) 
○ 1x týdně “třídnická hodina” - společné setkání se svou třídou, organizace výuky, 

podpora, motivace, zpětná vazba k výuce 
○ 2x týdně Čj 
○ 2x týdně M 
○ 2x týdně Aj 
○ 1x týdně přírodověda 
○ 1x týdně vlastivěda 
○ dále příp. dle uvážení 

● 2. stupeň  (6. - 7. třída) 
○ 1x týdně OSV ( + organizace výuky, podpora, motivace, zpětná vazba k výuce) 
○ 2x týdně Čj 
○ 2x týdně M 
○ 2x týdně Aj 
○ 1x týdně D 
○ 1x týdně Př 
○ 1x týdně Z  
○ 1 x týdně F  
○ 1x týdně 2. jazyk 
○ dále nabídka individuálních konzultací ke složitější látce po dohodě s žáky dle aktuální 

potřeby 
● 2. stupeň  (8. - 9. třída) 

○ 1x týdně OSV ( + organizace výuky, podpora, motivace, zpětná vazba k výuce) 
○ 2x týdně Čj 



○ 2x týdně M 
○ 2x týdně Aj 
○ 1x týdně D 
○ 1x týdně Př 
○ 1x týdně Z  
○ 1 x týdně F  
○ 1x týdně Ch 
○ 1x týdně 2. jazyk 
○ dále nabídka individuálních konzultací ke složitější látce po dohodě s žáky dle aktuální 

potřeby 

Asynchronní on-line výuka (práce na zadaných úkolech v Google Classroom) 

● Časové rozvržení asynchronní výuky (úkoly a práce v GC) bude odpovídat velmi zhruba 

časovému rozvržení prezenční výuky a bude stanoveno s ohledem na situaci vždy pro 

konkrétní třídu, ročník apod. 

● Učitel zadává žákům samostatnou práci s termínem odevzdání a je na dětech, kdy a jak 

dané téma zpracují. Vyhodnocení a výklad k úkolům bude probíhat přes Google Classroom 

a Google Meet. 

● Všechny úkoly se budou zadávat na celý týden dopředu k možnosti individuálního 

rozvržení práce žáků. 

Off-line výuka 

● Ve výjimečných případech bude probíhat též off-line výuka (nejčastěji u žáků, kteří 

nebudou mít z nejrůznějších důvodů přístup na internet)  

○ předávání písemných materiálů poštou 

○ osobní vyzvedávání materiálů ve škole 

○ telefonický kontakt apod. 

■ konkrétní forma bude domluvena individuálně s učitelem 

● V omezené míře je škola schopna pomoci se zajištěním techniky či přístupu na internet, a 

to vždy po dohodě - týká se pouze několika případů, kdy žák nemá opravdu žádné 

možnosti techniky a připojení 

Výuka v 1. třídě 

● Zcela specifické je vzdělávání distančním způsobem v 1. ročníku. Zde je třeba velmi 

pečlivě vybírat témata vhodná pro vzdělávání na dálku a přizpůsobit plánování výuky 

okolnostem. Je pravděpodobné, že žáci 1. ročníku nedosahují takové schopnosti 

samostatného učení a organizace vzdělávání, aby se obešli bez přímé pomoci rodičů. 

Proto se bude učitel snažit volit do jisté míry takový obsah i metody, aby byla výuka pro 

žáky efektivní a pro rodiny zvládnutelná. 

Formy hodnocení 



● Při distančním vzdělávání žák dostane vždy zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání 

a plnění zadaných úkolů. Klíčová bude pravidelná a průběžná komunikace mezi žákem a 

jeho učitelem. 

● Bude uplatňováno především 

○ formativní hodnocení (známka včetně zpětné vazby s případnými doporučeními k 

práci) 

○ sumativní hodnocení výsledků žáka (obvykle po uzavření určitých celků učiva) 

○ sebehodnocení žáka 

● Zákonní zástupci budou při distančním vzdělávání o výsledcích hodnocení žáka 

informováni průběžně a pravidelně prostřednictvím informačního systému školy Bakaláři 

(ve výjimečných případech též písemnou korespondencí, telefonicky, osobně). 

Rozsah učiva  

● Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční 

výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v předmětech  

○ Český jazyk 

○ Matematika 

○ Anglický jazyk 

○ u naukových předmětů v rozsahu povinných výstupů dle RVP 

○ u výchov pouze občasná inspirace k trávení volného času 

● Priority ve vzdělávání budou též operativně určovány podle délky distanční výuky, zda 

půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách apod. 

Školní jídelna 

● Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i 

žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. 

● Při vyzvedávání se obědy mohou vydávat pouze do jednorázových jídlonosičů 

zajišťovaných školní jídelnou. 

● Jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve 

škole. 

● Výdej jídla se bude provádět formou bezkontaktního výdeje z okna, oběd bude vydáván 

bez polévky. 

● Doba vyzvedávání obědů je možná v časech 11:00 - 14:00.  

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
● Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování 

podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu 

vzdělávání. 

● Pedagogická intervence a předmět pedagogické péče bude nadále poskytován 

prostřednictvím on-line komunikace osobou, která toto podpůrné opatření realizuje i v 

běžném režimu školy. 



Fungování školního poradenského pracoviště, asistenti pedagoga 

● Asistenti pedagoga nadále vykonávají svou práci a podporují příslušnou třídu i při 
distančním vzdělávání. 

● Všichni členové školního poradenského pracoviště ZŠ Úvaly jsou v době distanční 
výuky žákům, rodičům a pedagogům k dispozici.  

● Nabízené poradenské služby jsou poskytovány dle aktuálních možností obou stran - 
telefonicky, emailem, videohovorem,... 

○ Školní psycholožka Michaela Kubátová - kubatova@zsuvaly.cz, tel:734 235 722 
○ Školní speciální pedagožka Iva Havlová - havlova@zsuvaly.cz, tel: 604 410 172 
○ Výchovná poradkyně Jana Havlíková - havlikova@zsuvaly.cz, tel: 606 606 049 
○ Koordinátorka inkluze Kateřina Pokorná - pokorna@zsuvaly.cz, tel: 604 407 142 
○ Školní metodička prevence Dana Misárková - misarkova@zsuvaly.cz,tel: 774 580 150 
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