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Vážení rodiče a žáci, 

Pravidla distanční výuky naší školy, zprovozněny aplikace, portály, kanály, atd.  

PŘÍPRAVA NA PŘECHOD NA PŘÍPADNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU JEDNÉ 
NEBO VÍCE TŘÍD 

 

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd 

znemožněna osobní přítomnost dětí/žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace: 

a) prezenční výuka 

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí /žáků, který nepřekročí více 

jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným 

způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně 

jako v běžné situaci, kdy děti/žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se 

však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným dětem/žákům studijní podporu 

na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Děti/žáci se 

zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky. 

b) smíšená výuka 

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50% účastníků konkrétní třídy či oddělení, je 

škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat děti/žáky, kterým je zakázána účast na prezenční 

výuce. Ostatní děti/žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční způsob může probíhat 

nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle 

aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k 

samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i 

asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální 

zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních dětí/žáků/studentů. Viz níže – nastavení 

parametrů distanční výuky v ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn (období 03/2020 – 06/2020) 

Zachování prezenční výuky pro ostatní děti/žáky se bude v jednotlivých případech lišit: Možné je např. 

pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle možnosti 

přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli děti/žáci rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení. 
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c) distanční výuka 

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným 

opatřením MZd zakázána přítomnost dětí/žáků ve škole alespoň jedné celé skupiny/třídy/oddělení, 

škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní 

skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech 

dětí/žáků studentů, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak 

individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. Viz 

níže – nastavení parametrů distanční výuky v ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn. 

Odkazy: 

 https://www.edu.cz/  
 Aplikace pro rozvíjení digitálních kompetencí učitelů 
 ICT podpora od NPI 
 ICT podpora od firem sdružených v Česko.digital 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

Žáci a rodiče žáků 1. až 5. třídy: 

 

1. 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 

 

2. třída, třídní učitel J. Lukáš  

a) výuka dle nastavených pravidel TU, 

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

c) videokonference – Microsoft Teams 

 

3. třída, třídní učitelka J. Blažková  

a) výuka dle nastavených pravidel TU, 

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

c) videokonference – Microsoft Teams 

 

4. třída, třídní učitelka R. Ležáková, E. Liptáková 

a) výuka dle nastavených pravidel TU, 

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

c) videokonference –  Microsoft Teams 

 

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 – Microsoft Teams 
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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. 10., Ang. j, výklad, kvíz, prac. list, aplikace (WocaBee), dokončení zápisu, 

atd.  – MS Teams 

 

 

 

Videokonference – výuka dle rozvrhu platného pro prezenční výuku, kromě výchovných předmětů. 

V případě potřeby bude upraveno. 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) 
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Konzultační hodiny - videokonference, časový rozpis po třídách a předmětech 

 

 

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) Klasifikace a hodnocení – dle průběhu školního roku (známkou, formativní). Bude včas 

upřesněno. 

 

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

rodicum_124/ 
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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 

 

 

 

 

Petr Libřický, ředitel školy 

 


