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Kontrolou/aktualizacemi pověřen: 

Vláda ČR se usnesla podle bodu 4, článku I. v Usnesení č. 1022 z 12. 10. 2020, že 
v období 14. 10. - 23. 10. 2020 je omezena činnost základních škol a zakázána 
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, podle bodu 6 zakazuje 
činnost školních družin aj.

1) Režim  a provoz
2) Hodnocení a docházka
3) Komunikace, Edookit
4) Videokonference – výuka online
5) Stravování

1) Režim  a provoz distančního vzdělávání

14. 10. 2020 se sešla pedagogická rada a řešila celkový provoz školy 
v období 14. - 23. 10. 2020. Všichni bychom si přáli, abychom se vrátili „k normálu“ co 
nejdříve po podzimních prázdninách, tedy nejlépe již od 2. listopadu 2020.

V době distančního vzdělávání se žáci vzdělávají 
- vzdáleně pomocí tzv. videokonferencí
- samostatnou prací, domácími úkoly zadanými dlouhodobě i krátkodobě

Rozvrh videokonferencí uvidí rodiče a žáci ve svém účtu v Edookitu. 
Videokonference je pro žáka vidět

a) buď jako zvláštní událost s odkazem na otevření „videokonferenční místnosti“
nebo b) jako odkaz navázaný na konkrétní vyučovací hodinu. Taková hodina má u sebe 

symbol „kamery“.

Učitelé jsou k dispozici během hodin. Na 1. stupni pro konzultace rodičů zejména 
dopoledne během výuky nebo přes Edookit (zde zpravidla v čase 8.00 – 16.00 hod.).

Předávání materiálů, pomoc, zápůjčky atp. jsou též možné na základě komunikace 
s třídními učiteli a asistenty, kteří jsou učitelům ve škole k dispozici. 

Režim má být co nejvíce podobný běžnému režimu v době školní docházky. 

2) Hodnocení a docházka
Distatnční vzdělávání je způsob plnění školní docházky, kdy žák není přítomen ve škole a
dle instrukcí školy se účastní vzdělávání tzv. na dálku. Plní zadanou samostatnou práci či
se připojuje pomocí vzdáleného přístupu (internet) do tzv. online videokonferencí.
Distanční vzdělávání je pro žáky povinné a může být hodnoceno klasifikačním stupněm 



1-5 na základě běžného ohodnocení práce, konzultací, vypracování testů atp. 
Zadaná neodevzdaná práce může být hodnocena jako nedostatečná klasifikačním 
stupněm 5. 

Zákonný zástupce musí při neúčasti žáka na online výuce omluvit obdobným způsobem 
jako v případě neúčasti ve škole /zpravidla do 3 dnů po absenci/. 
Při neučásti se hodnotí obdobným způsobem jako absence v běžné hodině daného 
předmětu v příslušném týdnu. 
Při účasti žáka se zapisuje docházka jako „jiné plnění docházky“ (JPD).

POZNÁMKA
Jsme si vědomi, že v některých rodinách může dojít k tomu, že se výuka bude 
křížit. Doporučujeme, aby děti v rámci možností použily své mobilní telefony. 
Necháváme na rodině, kterým hodinám v daný moment dá prioritu.

V případě, že dítě nebude i z důvodu nedostatku techniky přítomné, je 
povinnost rodičů dítě omluvit. Děkuji za pochopení.

3) Komunikace, Edookit
Hlavním komunikačním kanálem je školní informační systém Edookit. 
Přístup do Edookitu – http://www.zshradistko.cz/edookit

V Edookitu je pro žáky i přístup na jednotlivé videokonference.

Samostatná práce a domácí úkoly se zadává jako „Domácí úkol“, příp. „Kvíz“ atp.

Předání náhradního způsobu práce, zapůjčení techniky atp. jde pouze po dohodě 
s konkrétním vyučujícím.

Žákům může být v omezeném množství zapůjčena technika. Prozatím pouze starší PC.
V případě potřeby se obraťte na třídního učitele. K dnešnímu dni už tak žáci učinili.

V případě problémů s Edookitem se obraťte 
na e-mail edookit@zshradistko.cz nebo p. učitel R. Zděnek (viz Edookit), 
příp. na obecný kontakt školy skola@zshradistko.cz nebo třídního učitele.

4) Videokonference – výuka online
1. - 4. ročník má rozvrh  zpravidla ve zvláštním režimu určeném třídním učitelem.
5. - 9. ročník má rozvrh na základě svého běžného rozhvrhu, příčemž některé hodiny 
mohou být z organizačních důvodů vynechány, nebo naopak prodlouženy.

Hodiny „online“ jsou v rozvrhu označeny „modrou kamerkou“. 

Žákům se odkaz objeví v rozvrhu společně s odkazem nejpozději cca 5-10 minut před 
vlastní videokonferencí. 
K videokonferenci se žák připojí kliknutím na odkaz v „Události“ nebo „Hodině“.
Pakliže má některý z žáků dlouhodobě problém s technickým zabezpečením, oznámí to 
neprodleně vyučujícímu a dohodne alternativní způsob předání a vypracování práce. 
Videokonference probíhají přes platformu Google-Meet. 
Pro účast na videokonferenci lze použít běžný PC nebo mobilní zařízení. Některé modely 
mohou vyžadovat instalaci aplikace přes „Obchod Google Play“. Stažení vlastní aplikace 
je zdarma. V PC je doporučován Google Chrome.
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Pro přihlášení do videokonference je nutný jakýkoli e-mailový účet Googlu. Žáci mohou 
použít svůj (zpravidla při připojení přes chytré telefony použije účet v telefonu), příp. 
jim na vyžádání bude zapůjčen Google účet školy (získat lze na  
edookit@zshradistko.cz).

Vzhledem ke krátkému období bude snaha, aby většina online hodin fungovala v režimu,
který bude adekvátní připojení přes mobilní telefon. 
Zároveň toto období pomáhá vyzkoušet mírně jiný přístup než byl nastaven na jaře. 

5) Stravování
Stravování není z organizačních důvodů i omezeného provozu obou provozoven 
poskytováno.

V Hradištku dne 14. 10. 2020

Zpracoval, Schválil

…...............................................
Mgr. Ondřej Hynek, DiS.

ředitel školy
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