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            Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí MŠ a žáků ZŠ,  

 

             původně plánovaný návrat žáků do škol 2. listopadu 2020, i když jsme všichni doufali, 

že se nám vrátí do školních lavic aspoň 1. a 2. třídy, se neuskuteční. Situace s onemocněním 

COVID – 19 se nelepší a mnohá opatření v této souvislosti trvají dál. Z toho důvodu si Vám 

dovoluji předat některé aktuální informace, které Vám určitě doplní ještě třídní učitelé anebo 

vyučující jednotlivých předmětů. 

 

Základní informace o všech našich školských zařízeních: 

Montík Hranice (bilingvní kurz pro rodiče s dětmi do 4 let)- provoz se zatím neobnovuje. 

Mateřská škola, školní jídelna mateřské školy - omezený provoz zůstává beze změn, 

pedagogičtí pracovníci zajistí informovanost rodičů, kteří mají v úmyslu své děti do MŠ i od  

2. listopadu 2020 dávat. Bude zajištěno i stravování pro veřejnost (přihlášení strávnici v září 

2020). Stravování dětí si musí odhlašovat rodiče dětí. 

1. a 2.  stupeň základní školy 

Od 2. listopadu 2020 bude probíhat distanční výuka ve všech ročnících. 

Při distanční výuce, která je dle novely školského zákona od 28. 5. 2020 povinná pro 

všechny žáky, se budeme snažit zachovat běžný rozvrh vyučovacích hodin s důrazem na 

hlavní vyučovací předměty a termínovou prioritou videohodin na 1. stupni ZŠ. 

Hlavním a nosným pilířem online vzdělávání jsou sice videohodiny a následně práce na 

zadáních, např. ve virtuální učebně (Google Classroom), ale naším cílem není mít ve všech 

hodinách dle rozvrhu videohodiny.  

Rozvrh videohodin konzultujeme a dokončujeme se všemi vyučujícími a bude zveřejněn 

i na školním webu nejpozději v neděli 1. listopadu 2020. 

Od 2. listopadu 2020 již všichni pedagogové (třídní učitelé nebo vyučující příslušných 

předmětů) budou zajišťovat distanční vzdělávání formou videohodin (online výuka na platfomě 

GoogleMeet), zadáváním úkolů do virtuální učebny (Google classroom - GC), předáváním 

pracovních listů a interaktivních digitálních cvičení. 

Všichni pedagogové budou zaznamenávat do ETK všechny své vyučovací hodiny a všichni 

vyučující budou sledovat i účast a nepřítomnost žáků, kterou budou na základě žádosti o 

omluvu ze strany zákonných zástupců, omlouvat.   

Při distanční výuce se zřetelem na četnost videohodin se budeme snažit držet 

následujícího schématu. 

Videohodina - žáci musí mít minimálně audiopřipojení, ale budeme požadovat od 2. 11. 2020 

i vizuální kontakt aspoň na začátku hodiny.               
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Pro vzdělávací předměty bude platit  jednoduché pravidlo. Vyučující citlivě zváží četnost a 

potřebu videohodin dle druhu vyučovacího předmětu a dle věku žáků.  Například u 

přírodovědných předmětů s časovou dotací dvou vyučovacích hodin týdně (Fyzika v 6. r.) bude 

vhodná jedna videohodina v daném týdnu.  

Videohodina může být naplánována mimo hodinu daného předmětu v rozvrhu (nelze vyloučit), 

vždy je však nutná konzultace s vedením školy a dohoda s žáky (zákonnými zástupci). U 

videohodin není nutné dodržet čas 45 minut. Je to vždy o daném vyučujícím, vyučovacím 

předmětu, tématu, ale hlavně o složení a stáří žáků třídy atd. 

GC (Google Classroom) - Výchovné předměty - (Tv, Vv, Hv, Ov, Rv...) – Vyučující byli 

požádáni, aby zadávali v GC tzv. motivační úkoly (motivační videa, interaktivní cvičení, 

pracovní listy), tato cvičení budou zadávat vždy v termínu vyučovací hodiny dle platného 

rozvrhu i s případným komentářem. Žáci budou mít tato zadání k zpracování dobrovolná! 

Všechny vyučovací hodiny budou řádně evidovány a každý žák bude plnit úkoly nebo zadání 

i mimo rozvrh hodin.  

Další informace související s online výukou (či jinou problematikou) sdělí ředitel školy v rámci 

e-mailové komunikace (v pracovní dny zpravidla od 07,00 do 15, 30) anebo třídní učitelé. 

Školní družina, školní klub – nebude v provozu.  

 

Asistenti pedagoga 

Budou se v rámci možností věnovat práci se svými svěřenci a doporučuji jim zadávat 

jednoduché pracovní listy a motivační videa.  

 

Školní jídelna ZŠ - nebude v provozu. 

Školské poradenské zařízení – provoz není omezen. 

Vážení žáci, rodiče, zákonní zástupci, 

naším cílem je zátěž online výuky rozmělnit na videohodiny, práci na pracovních 

listech, na interaktivních cvičeních apod. Plně si uvědomujeme, že není žádoucí dlouhodobá 

činnost žádného člověka na digitálních technologiích a že žádná distanční výuka plnohodnotně 

nenahradí výuku prezenční, ale snažíme se v rámci možností i za této situace naplnit výchovně 

vzdělávací cíle výuky co nejefektivněji ke spokojenosti všech. 

Děkuji Vám všem za pochopení. 

PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy                     

 Základní škola a Mateřská škola Spálov      

 Spálov 1, 742 37 Spálov        

 +420 556 729 682         

 +420 727 919 528 
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