
Vážení rodiče, milí žáci, 

od středy 14. 10. 2020 se Usnesením Vlády ČR uzavírá škola, zakazuje se fyzická přítomnost žáků 1. a 2. stupně ve 
škole, a to do 1. 11. 2020. 

Z toho důvodu přecházíme na výuku distančním způsobem dle níže uvedených pravidel: 

Na I.  stupni 
 V 1. – 2. třídě zveřejňujeme úkoly pro žáky na webu třídy (úkoly v kopii zasíláme na hromadný mail rodičů 

žáků, příp. přes jinou dohodnutou paltformu). Třídní učitelé (a vyučující AJ) dle dohody s rodiči využívají 
Google Meet. 

 V 3. - 5. třídě všichni vyučující zadávají úkoly žákům pouze v Google Classroom (žákům přijde mailem 
přihlášení do virtuální učebny a pokaždé upozornění na nově zadané úkoly). Třídní učitelé (a vyučující AJ) dle 
dohody s rodiči využívají Google Meet. 

 DISTANČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ, není-li žák přítomen (přihlášen) nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude 
vyžadována omluvenka z vyučování od zákonného zástupce.  

 Povinností žáka je zadané úkoly vypracovat a odeslat dle pokynů učitele zpět ke kontrole. 
 

Na II.  stupni 

 Všichni vyučující zadávají úkoly žákům pouze v Google Classroom (žákům přijde mailem přihlášení do 
virtuální učebny a pokaždé upozornění na nově zadaný úkoly). 

 Výuka probíhá dle rozvrhu ve všech předmětech (s výjimkou FIE).  

 Výuka je vedena online přes aplikaci Google Meet nebo formou zadávání úkolů na jednu vyučovací hodinu 
(blok) v Google Classroom. 

 Práce je žákům zadávána na všechny vyučovací předměty do 8,00. Zadanou práci žák odevzdává v průběhu 
vyučovací hodiny, nejpozději v den zadání úkolu do 14,00 (pokud vyučující neurčí jinak). Povinností žáka je 
zadané úkoly vypracovat a odeslat dle pokynů učitele zpět ke kontrole. 

 Práci žák odevzdává elektronicky prostřednictvím Google Classroom, příp. jinou zadanou formou.  

 Zadané úkoly mohou být hodnoceny. Hodnocení se může započítávat do pololetní klasifikace. 

 Vyučující je v průběhu příslušné distanční vyučovací hodiny k dispozici žákům online (Meet, Classroom) ke 
konzultacím k úkolům. 

 DISTANČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ, není-li žák přítomen (přihlášen) nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude 
vyžadována omluvenka z vyučování od zákonného zástupce.  

 

Podrobnosti distanční výuky 
 

 Třídnická půlhodina s třídním učitelem se koná minimálně 1 krát týdně. 

 Pro žáky, kteří nemají internetové připojení, budeme připravovat úkoly v papírové formě, k vyzvednutí budou 
na sekretariátu školy. 

 V případě potíží, nejasností, prosím kontaktujte třídního učitele nebo konkrétního vyučujícího mailem. 
 

Školní družina a klub 

Uzavření se týká také provozu školní družiny a školního klubu, a to i v době prázdnin v týdnu 26. – 30. 10. 2020.  

 

Školní jídelna  

Školní jídelna zůstává v provozu, žáci si mohou přijít odebrat oběd pouze do jídlonosiče každý den v době 11:30 – 12:00 
hod. Zároveň je nutné žáka přihlásit ke stravování u vedoucí školní jídelny POUZE FORMOU SMS ZPRÁVY NEBO 
TELEFONÁTEM NA ČÍSLO 731 438 527, A TO NEJPOZDĚJI DEN PŘEDEM DO 20,00 HOD.  V týdnu podzimních prázdnin 
26. – 30. 10. bude školní jídelna mimo provoz. 
 

Ve škole se sejdeme, pokud se situace nezmění, v pondělí 2. 11. 2020. 

V Litvínově dne 13. 10. 2020   

Mgr. Pavel Škramlík, ředitel školy 


