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Vážení rodiče a žáci, 

Po porodních bolestech jsou finálně nastavena pravidla distanční výuky naší školy, zprovozněny 

aplikace, portály, kanály, atd.  

 

Žáci a rodiče žáků 1. až 5. třídy: 

 

1. třída, třídní učitelka J. Blažková 

a) výuka dle nastavených pravidel TU, 

b)  informační kanál - informace rodičům, zadávání, podklady k domácí výuce - Bakaláři,  

c) videokonference – dle dohody 

 

2. třída, třídní učitelka R. Ležáková 

a) výuka dle nastavených pravidel TU, 

b)  informační kanál - informace rodičům, zadávání, podklady k domácí výuce - Bakaláři, 

c) videokonference – dle dohody 

 

3. třída, třídní učitelka P. Šustková 

a) výuka dle nastavených pravidel TU, 

b)  informační kanál - informace rodičům, zadávání, podklady k domácí výuce – Bakaláři, 

c) videokonference – Microsoft Teams 

 

4. třída, třídní učitel J. Lukáš 

a) výuka dle nastavených pravidel TU, 

b) informační kanál - informace rodičům, zadávání, podklady k domácí výuce – Bakaláři, 

c) videokonference –  Whereby – https://whereby.com/zsspindl-4trida 

 

5. třída, třídní učitelka K. Grohová 

a) výuka dle nastavených pravidel TU 

b)  informace rodičům (kontrola žáků ze strany ZZ), zadávání, podklady k domácí výuce - 

Bakaláři, 

c) videokonference – Whereby - https://whereby.com/zsspindleruvmlyn 
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Žáci 2. stupně, 6. – 9. třída 

 

Výuka, videokonference, zadávání úkolů – vše v jednom prostředí - aplikace Microsoft Teams. 

Žákům veškeré informace budou (již v provozu) chodit přes toto prostředí, jsou zde automaticky 

upozorňováni na nové studijní materiály, odkazy k videokonferenci, zvukové a obrazové záznamy 

hodin, atd.. Portál je velmi přehledný, ušetří práci vám rodičům, vše v jednom. Vyžaduje ovšem 

sebekázeň, samostatnost a odpovědnost vašich dětí . Umožňuje vzájemnou spolupráci mezi žáky, 

učiteli, atd. 

Podmínky: 

1) registrace do MS Office365, ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn  – aktivační údaje pro připojení byly 

zaslány žákům i rodičům přes Bakaláře 

2) Možnost stažení mobilní aplikace MS Teams 

 

Informace pro vás, zákonné zástupce (úkoly, videokonference) -  přes Bakaláře ve stylu KDY, CO, 

DO KDY, KDE -  „Dne 6. 4., Ang. j, výklad, kvíz, prac. list, aplikace(WocaBee), dokončení zápisu, 

atd.  – MS Teams 

 

 

 

 

Videokonference – orientační „rozvrh“ pro žáky 2. stupně níže. Přímé odkazy pro připojení žáci 

uvidí v aplikaci Teams a budou automaticky upozorněni. V případě, že videokonference odpadne 

(porada, DVPP, atd. – budete informováni přes Bakaláře (žáci – nebudou upozorněni v aplikaci 

Teams) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn   
Okružní 32, 543 51 Špindlerův Mlýn 

 

Telefon: 
739 454 939 

Url:       www.zsspindl.cz  
E-mail: zsspindl@zsspindl.cz  

Bankovní spojení: 
ČSOB 

Účet:                 
187773491/0300 

IČO: 
75111586 

 

 
 

Konzultační hodiny - videokonference, časový rozpis po třídách a předmětech 

 

čas Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

8,00 - 9,00 6 - Fyzika 

7 - Český jazyk 
+ NJ 

6 - Český jazyk 9 - Fyzika 6 - Matematika 

8 - Přírodopis + 
Dě 

9,00 - 10,00 

6 - Přírodopis + 
Dě 

5 Info - 
konzultace 6 - Angličtina  

8 - Fyzika 7 - Matematika 7 - Fyzika 
8 - Český jazyk 
+ NJ 

9 - Český jazyk 
+ NJ 

8 - Angličtina 
9 - Přírodopis + 
Dě 

10,00 - 11,00 

6 - Zeměpis 

6 - Info - 
konzultace 

7 - Angličtina 8 - Zeměpis 
8 - Matematika, 
chemie 

7 - Přírodopis + 
Dě 

11,00 - 12,00 7 - Zeměpis 
7 - Info - 
konzultace 

9 - Angličtina 9 - Zeměpis 
9 - Matematika, 
chemie 

 

V případě, že z nějakého důvodu nelze pracovat v tomto prostředí, kontaktujte svého třídního 

učitele a práce budou zadávány alternativní cestou. 

 

Distanční výuka, Obecná pravidla pro celou školu: 

1) Zasílané materiály – zaměření na procvičování, rozumná časová náročnost, odkazy, videa… 

Časové období – pro zpracování žáky – práce na týden 

2) Důraz na profilové předměty – Český a Anglický jazyk, Matematika 
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3) Klasifikace a hodnocení, kterým budeme uzavírat 2. pololetí – květen/červen, po návratu 

do školy. Bude upřesněno Vyhláškou MŠMT. Bezpečně zvládneme . 

 

Konzultace, školní psycholog, kontakty na učitele, podrobnosti, formuláře ke stažení, info 

k distanční výuce – vše naleznete na webu školy, zde rychlé odkazy: 

 

1) Aktuality: https://www.zsspindl.cz/ 

2) Formuláře ke stažení - ošetřovné 

ZŠ: https://www.zsspindl.cz/media/uploads/dokumenty/koronavirus/89_628_5.pdf 

MŠ: 
https://www.zsspindl.cz/media/uploads/dokumenty/koronavirus/89_628_5_ms_1_Y7boBJr.
pdf 
 

3) Dálkové vzdělávání: https://www.zsspindl.cz/aktuality/distancni-vzdelavani_125/ 

4) Poradenství, psycholog: https://www.zsspindl.cz/aktuality/krizova-intervence-podpora-

rodicum_124/ 

 

Aplikace Microsoft Teams, stručné seznámení, pohled žáka: 
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V případě dotazů, potíží při zprovoznění aplikace, technických problémů, ztráty hesla – kontaktujte 
přímo mě: 

 

Petr Libřický 

tel.: 739572076 

e-mail: zsspindl@zsspindl.cz 

 

 

Děkuji Vám za trpělivost, vstřícnost a držím nám všem palce 

 

 

Petr Libřický, ředitel školy 

 


