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Vláda ČR se usnesla podle bodu 3, článku I. v Usnesení č. 997 z 8. 10. 2020, že
v období 12. 10. - 23. 10. 2020 bude na druhém stupni základních škol omezena
střídavým způsobem prezenční výuka žáků.
Určení tříd pro distanční vzdělávání
Ředitel školy proto rozhodl o provozu v následujícím režimu:
Ve dnech 12. - 16. 10. 2020 budou ve škole přítomni žáci 6. a 8. ročníku.
Ve dnech 19. - 23. 10. 2020 budou ve škole přítomni žáci 7. a 9. ročníku.
V týdnu, kdy nejsou žáci ve škole, probíhá distanční vzdělávání.
Rozvrh pro distanční vzdělávání je přílohou tohoto opatření, je vyvěšen na webových
stránkách školy, vývěsní tabuli školy a zaslán rodičům Edookitem (školní informační
systém školy).
Dále naleznete:
1) Režim a provoz
2) Hodnocení a docházka
3) Komunikace, Edookit
4) Videokonference – výuka online
5) Stravování
6) Příloha rozvrh videokonferencí
1) Režim a provoz
Žáci ve škole se učí podle běžného rozvrhu hodin.
Pro žáky v distančním vzdělávání je připraven zvláštní režim a rozvrh práce.
V předmětech Český jazyk, Matematika a zpravidla cizí jazyk probíhají blokové
videokonference.
V ostatních předmětech probíhá samostudium a projektová práce na základě zadání
učitelů jednotlivých předmětů.
Veškeré zadání bude v Edookitu nejpozději v pondělí 18.00 hod. tak, aby si na základě
informací a rozvrhu videokonferencí mohli žáci sami rozvrhnout další režim a postup
práce.
Rozvrh videokonferencí na 1. týden je zadán společně s tímto opatřením,
videokonference online hodin probíhají již v pondělí během dne!!!
Rozvrh videokonferencí na 2. týden bude zaslán v následujícím týdnu.

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.
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).
3) Komunikace, Edookit
Hlavním komunikačním kanálem je školní informační systém Edookit.
Práce se zadává jako „Domácí úkol“ s termínem splnění do konce probíhajícího týdne.
Pro filtrování zprávy se zadává úkol s heslem v předmětu podle vzoru:
DV ŘÍJEN ČJ 12. - 16.10.
Předání náhradního způsobu práce, zapůjčení techniky atp. jde pouze po dohodě s
konkrétním vyučujícím a pouze v době po 14.00 hodině.
Žákům může být v omezeném množství zapůjčena technika. Prozatím pouze starší PC.
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 atd.
4) Videokonference – výuka online
Videokonference zadají jednotliví vyučující do „Událostí“, žákům se objeví v rozvrhu
společně s odkazem nejpozději cca 5-10 minut před vlastní videokonferencí.
K videokonferenci se žák připojí klinutím na odkaz v události.
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 Goolgle Play“. Stažení vlastní aplikace
je zdarma. V PC je doporučován Google Chrome.
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.
Vzhledem ke krátkému období bude snaha, aby většina online hodin fungovala v režimu,
který bude adekvátní připojení přes mobilní telefon.

5) Stravování
Žákům je umožněno stravování ve školní jídelně, kde jsou přihlášeni k odběru jídel za
běžných podmínek. Obědy jsou automaticky přihlášeny.
Přihlašování a odhlašování probíhá za běžných podmínek pro konkrétní provozovnu.
Japeka – školní stravování
Výdeji oběda je přizpůsobem rozvrh videokonferencí.
„Domácí žáci“ mohou na oběd v době 12.00 – 12.30.
Odhlašování pomocí Edookitu.
Školní jídelna MŠ v budově školy
Týká se pouze 6. ročníků v týdnu 19. - 23. 10. 2020
Výdej oběda bude žákům umožně v čase 13.30 – 14.00.
Odhlašování přes e-jídelníček nebo pomocí zprávy paní hospodářce (Radka Burianová).
6) ROZVRH VIDEOKONFERENCÍ 7. a 9. ROČNÍKU NA OBDOBÍ 12. - 16. 10. 2020
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V Hradištku dne 10. 10. 2020
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