
Vážení rodiče,  

chtěl bych Vás informovat o právě přijatých změnách v distanční výuce na ZŠ 28. října 581.  

Na základě doporučení MŠMT přistupuje naše škola k online vzdělávání nově takto: 

Třídy budou mít od 9. 11. 2020 stálý týdenní rozvrh online výuky  

(dostupný na MS Teams v kalendáři a na webových stránkách školy).  

 

Online výuka probíhá jednotně v aplikaci MS Teams.  

Celou výuku bychom přehledně rozdělili na tzv. školní práci a domácí úkoly. 

Školní práce by měla být hlavní složkou, měla by probíhat mezi učitelem a žáky online 

v dopoledních hodinách. Prosíme Vás o dodržování těchto pravidel:  

 U 1. - 2. ročníků je asistence rodičů při online výuce žádoucí podle domluvy s paní 

učitelkou. 

Od 3. ročníku vstupujte do online hodin pouze jako technická podpora. 

 Neraďte dětem, nechte zodpovědnost na nás a na nich tak, jak je tomu při běžné 

výuce. Pokud mají žáci vypracovat na základě výkladu nějaké učivo samostatně, je pro 

nás jejich výkon důležitý pro proces vzdělávání. Vidíme, kde je potřeba učivo 

zopakovat, co se naopak daří… Chyba je dobrá a má svůj nezastupitelný význam 

v procesu učení. 

Pokud žákům s prací pomáháte, získáváme zkreslené údaje a oni pocit, že bez Vás nic 

nezvládnou. Ani ve škole nejsou všichni žáci schopni vše splnit na 100% a vzhledem k tomu, 

že je známe, máme představu, jaké výsledky můžeme očekávat.  

Prioritou teď pro nás nejsou známky, ale nastavení takového systému, který by 

umožňoval zachovat určitou kvalitu vzdělávání, za kterou je zodpovědný učitel, a snížit zátěž 

Vás, rodičů. Dále chceme posílit schopnost dětí komunikovat s učitelem, vést žáky 

k zodpovědnosti za své výkony, dodržování denního režimu a pravidelné plnění školních 

povinností. Spíše než známkami teď žáky motivujeme slovním hodnocením za konkrétní 

práce. 

Menší část výuky budou představovat domácí úkoly. Stejně tak, jako při běžném vyučování, 

budou sloužit k procvičení a upevnění probíraného učiva. Část žáků je schopná splnit úkol 

samostatně, někteří potřebují učivo dovysvětlit. Zde svým dětem můžete pomoci látku zcela 

pochopit a za to vám předem děkujeme. Také máte možnost sledovat opravené práce a 

zajistit, že se dítě na opravu podívá a pochopí, kde udělalo chybu. 

V případě neúčasti žáka na online hodině je zákonný zástupce povinen zajistit doplnění učiva. 

Informace o obsahu jednotlivých online hodin lze nalézt jednotně v aplikaci MS Teams, na 

hlavní stránce vždy u konkrétní online hodiny. 

 



Máme povinnost Vás upozornit na potenciální výskyt rozvoje rizikového 

chování 

 V důsledku izolace a separace od vrstevníků a běžných aktivit, děti mohou trpět 

pocity úzkosti, strachu, mohou se cítit osaměle a frustrovaně. Jistě potřebují vaši 

pozornost, zájem a naslouchání. 

 Dostupnost elektronického zařízení (PC, mobily, internet), která je v této době 

nutností, zároveň představuje hrozbu rozvoje závislostního chování na nenávykových 

látkách. Přímo se žákům nabízí. Mějte prosím na paměti, že k určité formě závislosti, 

např. na online hrách, není zapotřebí mnoho času. Dítě tomu může propadnout 

v rámci několika týdnů. Následkem je zhoršení psychického stavu dítěte, nervozita, 

podrážděnost, zanedbávání základních životních potřeb (spánek, strava, střídání 

činností), svých povinností, neschopnost se od činnosti odtrhnout. Sledujte a 

popřípadě omezte pohyb a čas Vašich dětí v kyberprostoru (rodičovské zámky a 

aplikace Family link na zařízeních PC, TV, mobil, play station, apod.). Dítě s takovým 

problémem dá vždy přednost nutkání hrát před úkolem, není schopno své chování již 

ovládat, i kdyby chtělo sebevíc.     

Kromě závislostního chování se v tomto prostoru může dítě lehko stát i obětí 

kyberšikany, kyberútoku, obětí působení sekt, ve snaze vyhledat nějaké kontakty a 

nasytit své potřeby.    

 S tím souvisí i riziko zhoršení fyzického stavu a kondice dětí, které může mít následky 

do budoucnosti. Nenechte tedy děti přesednout od PC na gauč, v horším případě 

strávit celý den za monitorem. Veďte děti k pravidelnému pohybu, střídání činností.  

 Mějte pod kontrolou stravovací návyky dětí. I zde při dlouhodobé nevhodné stravě 

hrozí riziko tělesných a duševních problémů z nedostatku vitamínů, minerálů, 

živin,…až po rozvoj poruch příjmu potravy- anorexie, bulimie. 

 Hrozí i problém záškoláctví. Že žáci nebudou bez omluvitelných důvodů na online 

hodině, která je pro ně, stejně jako celé distanční vzdělávání, povinná. Zajistěte proto 

žákům vhodné podmínky pro práci, zamezte ponocování a pohlídejte včasné vstávání. 

Účast na jednotlivé online hodiny bude evidována.  

 

Jsem přesvědčen, že nově nastavený systém distančního vzdělávání bude pro všechny (žáky, 

rodiče i učitele) přínosem. Je to správná cesta k tomu, abychom vše (třeba i dlouhodobě a 

opakovaně) zvládali, a v co možná nejvyšší míře udržovali kvalitu vzdělávání.  

Mgr. Jaromír Žejdlík, ředitel školy 

 

 

 



Informujeme Vás o změnách ve školním řádu pro školní rok 2020-2021 

Distanční vzdělávání 

Pokud není možná osobní přítomnost žáků ve škole z důvodu krizového opatření nebo 
karantény, poskytuje škola svým žákům vzdělávání distančním způsobem.  O pravidlech 
distanční výuky rozhoduje ředitel školy. 

Distanční vzdělávání zpravidla probíhá těmito formami: 

 online výuka (synchronní) s propojením učitele a žáků v reálném čase přes internet, 

 online výuka (asynchronní) se zadáváním úkolů žákům přes internet a jejich 
samostatnou prací, 

 offline výuka se zadáváním úkolů písemně, telefonicky nebo osobně (neprobíhá přes 
internet). 

Online výuka probíhá jednotně v aplikaci MS Teams. 

Během distančního vzdělávání je evidována absence žáků, pro její omlouvání platí 
ustanovení školního řádu. Zákonný zástupce žáka informuje školu, pokud se žák nemůže 
zúčastnit synchronní výuky, pokud nebyl s žákem nebo jeho zákonným zástupcem dohodnut 
jiný způsob zapojení. 

Synchronní online výuka slouží ke vzdělávání žáků a neměla by být zneužívána k jiným 
(nezákonným) účelům. Je zakázáno pořizovat audio a videonahrávky, pořizovat fotografie a 
jejich další šíření bez souhlasu vyučujícího. Takovéto jednání bude považováno za hrubé 
porušení školního řádu a hodnoceno sníženým stupněm z chování. 

 

Důležité odkazy a kontakty: 

Názor Roberta Plagy na distanční výuku 

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/on-line-by-se-melo-ucit-maximalne-tri-hodiny-za-
sebou-vzkazuje-plaga-40341302 

Krizové centrum Žamberk- adresa: Masarykovo nám. 86, 564 01 Žamberk, telefon: 725 
838 127 

Linka pro rodinu a školu- NON STOP -telefon: 116 000, 116000@cestazkrize.net 
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