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(manuál pro rodiče)

Verze z 8.10.2020

Tento  manuál  obsahuje  informace  pro  rodiče  těch  žáků,  kteří  se  v  důsledku
koronavirových  opatření  vzdělávají  distančně (jsou  doma).  Důvodem  pro  tuto  formu
vzdělávání může být karanténa/izolace nařízená Krajskou hygienickou stanicí pro část třídy
nebo  celé  třídě,  stejně  jako  plošná  opatření  vlády  týkající  se  provozu  škol.  V  případě
individuální  karantény/izolace  jednotlivého  žáka  (případ,  kdy  není  v  karanténě/izolaci
alespoň 51% žáků třídy) se tento manuál neuplatní. 

Na distanční výuku se podle ustanovení § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
vztahuje povinnost žáků vzdělávat se v uvedených případech distančním způsobem.  

Jaké formy výuky mohou nastat?

a) smíšená výuka (doma je více než 50% žáků třídy či jazykové skupiny, ostatní jsou
prezenčně ve škole; učitel vede výuku v obou skupinách) 

b) distanční výuka (doma je celá třída či jazyková skupina) - sem spadá i střídavá výuka
tříd vyhlášená MŠMT na 12. - 23.10.2020. 

Jak bude vzdělávání probíhat?

► Distanční výuka žáků 3. - 9.  ročníku bude probíhat přes Google Classroom, mladším
žákům budeme úkoly zadávat přes rodičovský přístup v Bakalářích.
► Na období distanční výuky sestavíme pro třídu speciální rozvrh, do kterého zahrneme
hodiny online výuky, a dále žákům elektronicky zadáme úkoly (vše přes Google Classroom).
► V rozvrhu pokryjeme online výukou profilové a naukové předměty. Ve výchovách budeme
zadávat  úkoly  elektronicky  (bez  online  výuky)  v  podobě  nepovinných  výzev,  některé
předměty po omezenou dobu vynecháme (např. vaření, dílny).
např. místo obvyklých 4 hodin Čj bude mít žák v rozvrhu 2 online hodiny Čj. Na zbývající
hodiny češtiny dostane zadaný úkol, který vypracuje do stanoveného termínu.
► V případě  distanční  výuky  třídy  začnou  znovu  fungovat  týdenní  plány  na  webových
stránkách školy (Rychlé odkazy - Distanční výuka). Naleznete zde upravený rozvrh třídy a
přehled úkolů, které jsou žákům zadány přes Google Classroom, s termíny splnění. 
► Žákům i rodičům nabídneme čas online konzultací. Napište nám a domluvíme se. 

Jak budeme práci v době distanční výuky hodnotit?

► Žákům budeme poskytovat včasnou zpětnou vazbu, např. v podobě komentářů k úkolům
v Google Classroom.
► Práci a úkoly hodnotíme a hodnocení zapisujeme do Bakalářů jako při běžné výuce.
►  Protože  nevíme,  jak  bude  domácí  vzdělávání  žáků  probíhat,  využijeme  možnosti



žákovského  sebehodnocení  a  můžeme  také  požádat  rodiče  o  hodnocení  domácího
vzdělávání dítěte a jeho podmínek.

Co nabízíme žákům, kteří nemají možnost elektronického přístupu k úkolům?

► Výuku můžeme vést offline, domluvíme si způsob předávání tištěných materiálů s úkoly.
► Pokud domácnost disponuje internetovým připojením, můžeme těmto žákům na základě
dohody o zápůjčce poskytnout elektronické zařízení.

Jak posuzujeme účast žáků na výuce?

► Podle  ustanovení  §  184a zákona č.  561/2004  Sb.,  školský  zákon,  je  účast  žáků  na
distanční výuce  povinná a případnou nepřítomnost musí zákonný zástupce žáka  omluvit
nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti prostřednictvím Bakalářů.

► Za neúčast žáka na výuce považujeme neúčast na online hodině nebo nesplnění
zadaného úkolu ve stanoveném termínu. 

►  V  případě  žáků  bez  možnosti  připojení  k  výuce  (domácnost  bez  PC  nebo  bez
internetového připojení, sdílené PC v rodině, sourozenec má online výuku ve stejném čase)
je nutné, aby rodič kontaktoval učitele a domluvili se na náhradním způsobu plnění úkolů.  

► Skutečnost, že se žák vzdělává distančně, vyznačíme v třídní knize.
 

Jak spolu budeme komunikovat?

V případě distanční výuky platí, že:

a) s rodiči komunikujeme prostřednictvím žákovské knížky v Bakalářích,
b) se žáky 3. - 9. ročníku komunikujeme prostřednictvím žákovského školního e-mailu. 

Jak bude zajištěno školní stravování?

► V době distanční výuky má žák nárok na oběd stejně jako v případě vzdělávání ve škole.
Oběd si ale musí/musíte vyzvednout do jídlonosiče v čase, který Vám aktuálně sdělíme.

Co je potřeba udělat po skončení karantény/izolace?

► Žák, který se vrátí do školy, přinese Prohlášení o zdravotním stavu podepsané rodičem a
odevzdá jej třídní učitelce/třídnímu učiteli. Prohlášení naleznete zde.

http://www.zstaborska.cz/aktuality/_2020/dist-prohlaseni.pdf


Co je dobré vědět?

► V případě potřeby se neváhejte  obrátit  na  odborníky našeho školního poradenského
pracoviště (speciální pedagogové, školní psycholog, sociální pedagog). Kontakty naleznete
na webových stránkách školy (O škole - Kdo je kde-kontakty).
►  Pokud  žák  využívá  pro  výuku  kompenzační  pomůcky,  zapůjčíme  je  také  na  dobu
distanční výuky.
► Pro případ potřeby konzultace jsou pedagogové naší školy k zastižení na školních e-
mailových adresách (viz školní web).

Víme, že bez spolupráce s rodiči se v době distanční výuky neobejdeme. Děkujeme.  

Za FZŠ Táborská František Prokop, ředitel školy


