
 
ONLINE VÝUKA NA ZŠ A MŠ TŘEBOTOV II. STUPEŇ 

 

Oficiálním komunikačním kanálem je 

Edupage (zadávání DÚ, studijních 

materiálů, testů, omluvenek…) Google 

disk, Classroom a pro synchronní výuku 

Google meet 

Hybridní výuka (část žáků se 

vzdělává prezenčně a část 

distančně) 

Distanční výuka méně než 10 dní       

(celý kolektiv nebo celá škola se 

vzdělává distančně) 

Distanční výuka více než 10 dní 

(celý kolektiv nebo celá škola se 

vzdělává distančně) 

 Vedení vytvoří přechodný rozvrh – každý den 

max. 3 hodiny synchronní výuky (naše 

platforma Google meet) – M,Čj, Aj a naukové 

předměty F, Ch, Z, D, P, Nj 

  Všichni učitelé zapíšou do sdílené tabulky 

každé třídy učivo na celý týden – do neděle 

večera 

 Třídní učitel posílá rodičům na Email 

jednoduchý týdenní plán  

 V pondělí ráno (8.00 hod.) všichni učitelé 

druhého stupně zadají práci pro žáky na celý 

týden do Edupage 

 Zadání je jasné, smysluplné a jednoznačné 

 Doporučujeme dávat žákům možnost výběru  

 Podáváme žákům zpětnou vazbu  

 Každá třída bude mít jednou týdně třídnickou 

hodinu se svým třídním učitelem  

 Není cílem splnit ŠVP 

 Každý učitel nabídne žákům jeden den v týdnu 

„prostor pro konzultaci“ – 1 hod. 

 Žáci mají nárok na poskytování podpůrných 

opatření i v průběhu distanční výuky 

 

 Všichni učitelé zadají práci pro žáky na 

celý týden do Edupage hned v druhý den  

po nástupu do karantény 

 Synchronní výuka bude jenom z M, Čj a 

Aj a to 1 - 2 krát týdně – rozvrhnutí online 

hodin bude uvedeno na nástěnce v Edupage 

 Učitel je povinen podávat žákům zpětnou 

vazbu a v případě potřeby i konzultaci 

 Na hybridní výuku škola nabíhá 

v momentě, když je zakázaná osobní 

účast na prezenční výuce více než 50% 

žáků 

 Vedení školy vytvoří přechodný rozvrh, 

který bude zohledňovat jak prezenční, 

tak distanční výuku. Rozvrh bude včas 

publikován na webových stránkách školy 

a na nástěnce v Edupage 

 Jednou týdně bude mít každá třída 

online třídnickou hodinu se svým třídním 

učitelem  

 Žáci mají nárok na poskytování 

podpůrných opatření i v průběhu 

distanční výuky 

 

Žáci, kteří nemají technické vybavení, nebo internetové připojení, nahlásí tuto skutečnost 

svému třídnímu učiteli a ráno si mohou zadání i úkoly vyzvednout ve škole v tištěné podobě.  


