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PRAVIDLA PRO DISTANČNÍ VÝUKU od 14.10.2020  – ŽÁCI 1. stupeň 
 

Obecné ustanovení 
● účast na distančním vzdělávání je pro žáky povinná 

 
Evidence docházky - při distanční výuce bude evidovaná docházka podle těchto pravidel 

● při splnění zadaných úkolů v daném termínu je žákovi uznána docházka 

● při nesplnění úkolů v daném termínu (prezentace, test popř. Meet) bude v daném 

předmětu u žáka zaznamenána neúčast na výuce 

 
Denní režim 

● doporučujeme žákům udržet režim školní výuky tj. práce na zadaných úkolech v čase 

od 8:00 do 11:30 resp. 12:30 hod. (dle rozvrhu) 

● prezentace, testy a Meet registrují časy přístupů 

 
Zveřejnění úkolů 

● učitelé ráno zadávají práci na daný den dle rozvrhu třídy 

● úkoly děti plní v průběhu dne a do večera odevzdají 

● učitel zveřejní na nástěnce v Edupage dobu, kdy se žáci připojí na Meet 

● anglický jazyk bude pro žáky 3. - 5.ročníků zadán v pondělí, bude obsahovat rozdělení 

na jednotlivé hodiny (1.,2. a 3.) 

● úlohy z jazyka anglického budou moci žáci plnit do neděle daného týdne 

● Meet, je pro žáky povinný 

● žák se seznámí s prezentací a vypracují úkoly v ní uvedené 

● žák vyplní test jako ověření svých znalostí (test může vyplnit opakovaně) 

● pokud potřebuje pomoc, může kontaktovat učitele zprávou, na základě které se učitel 

s žákem domluví na konzultaci 

 
Hodnocení 

● bude realizováno známkou 

● do hodnocení se započítávají výsledky testů, splnění úkolů v prezentacích a popř. 

kvalita zpracovaných projektů 

● učitelé mohou zvolit i jinou formu hodnocení 

 
Možnost opravy (změna od 16.11.) 

a. při nesplnění úkolu si žák může testy a prezentaci opravit v prvním týdnu po uzavření 

hodnocení, k nedostatečné se mu potom přičítá i známka lepší 

b. při opravě testu, který v termínu vypracoval, si může známku opravit po domluvě 

s učitelem (oprava ve vyhodnoceném testu vzhledem ke zveřejnění správných 

odpovědí není možná) 

c. pokud si test popř. prezentaci žák po termínu odevzdání opravil, napíše učiteli 

zprávu, který test si opravil 
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Konzultace přes Meet (změna od 9.11.) 

● Meet je dle rozvrhu zveřejněného na nástěnce v Edupage nebo zaslán zprávou na 

Edupage 

● minimálně 4x týdně 

● zaměření Meetu je min. 2x týdně matematika a 2x týdně jazyk český 

● délka Meetu je minimálně 30 min. 

● Meet obsahuje výuku a nabízí prostor pro konzultaci žáků 

● o konzultaci přes Meet může požádat žák prostřednictvím zprávy 

 
Technická podpora 

● v případě, že nemá rodina potřebné technické vybavení, škola půjčí iPady 

● v případě jiných problému kontaktujte třídního učitele 

● v případě potřeby individuální podpory budou v provozu od 12:00 – 16:00 hod.             

● doučovací kluby na Vrchlického 9,  na Albrechtické 162 nebo přímo ve škole 

 
V době podzimních prázdnin  

● žáci dokončují úkoly a opakují zadané úkoly 

 
 
V Krnově 13.10. 2020, 9.11. (změna Konzultace přes Meet), 16.11. (změna Možnost opravy) 
 

Karel Handlíř – ředitel školy 
 


