
Informace pro zákonné zástupce žáků v době vyhlášení nouzového stavu 

AKTUALIZOVÁNO 27. 10. 2020 

Ošetřovné do 10 let věku dítěte 

Potvrzení školy se nevyžaduje, je nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat 

z důvodu zavření školy na základě mimořádného opatření.  

Viz odkaz: http://www.zsjemnice.cz.als05.als.cz/soubor-osetrovne-od-14-10-2020-525-.pdf 

 

Obědy 

Odběr obědů v období distanční výuky – v době mezi 11:00 – 13:00 hod. je možnost konzumace oběda 

přímo v jídelně nebo odběr do jídlonosičů. 

 

UPOZORNĚNÍ – DOPORUČENÍ 

V případě, že máte v plánu nákup chytrého telefonu a plánujete i jeho požívání k výuce, ověřte si nejprve,  

zda podporuje aplikace Google (některé telefony, některých značek – např. Huawei nemají k těmto aplikacím 

přístup). 

 

Technické problémy 

Pokud řešíte nějaké technické problémy týkající se  elektronické komunikace Vašich dětí se školou, případně 

i potřebujete výpomoc v zapůjčení zařízení umožňujícího tuto komunikaci, kontaktujte pana ing. Navrátila 

navratil.b@zsjemnice.cz nebo volejte 731 180 822.  

 

Výuka od 2. listopadu 2020  

 Od 2. listopadu zavedeme pravidelnou synchronní výuku (tím je myšlena online výuka na dálku 

v pomyslné virtuální třídě pod vedením učitele – živé vysílání učitele se žáky); nejvýše však 3 hodiny 

(pvní stupeň 2 hodiny) ve stanovených dnech dle upraveného rozvrhu, který najdete v elektronické 

žákovské knížce v náhledu do třídní knihy. 

 

 Synchronní výuku (videovýuku) v kombinaci se zadáváním učiva a úkolů soustředíme zejména 

na hlavní předměty. V předmětech s výchovným charakterem budou zpočátku zadávat vyučující látku 

a úkoly jen v minimální míře a pouze jako dobrovolné, bez nutnosti vysedávat u počítače. Budou nabízet 

pouze kompenzační činnosti a možnost odreagování se od distanční výuky bez vyžadování zpětné vazby 

nebo nebudou zadávat úkoly žádné. I když si uvědomujeme, že i tyto znalosti a dovednosti jsou pro děti 

velmi důležité, zavádíme toto opatření proto, abychom žáky a rodiny nepřetěžovali v období, než si 

všichni zvyknou na celý systém distanční výuky. V případě, že distanční výuka bude pokračovat delší 

dobu, rozšířili bychom postupně od 20. 11. výuku i v těchto předmětech.  

 

 Žáci budou vedle synchronní výuky pracovat i asynchronně, to znamená pracovat samostatně dle 

zadaných pokynů a odesílat v požadovaném termínu vypracované úkoly zadávané přes EduPage 

a Classroom. 

 V případě, že se žák nemůže zúčastnit této asynchronní výuky (např. pro nemoc), je nutné žáka řádně 

omluvit prostřednictvím OMLUVENKY v elektronickém žákovské knížce. Žák si probírané učivo 

dodatečně doplní a požadované kontrolní materiály odešle v náhradním termínu. Nejpozději po návratu 

do školy k prezenční výuce bude u všech žáků zkontrolováno, zda mají vše dopsáno a splněno dle 

požadavků vyučujících. 

 

 Učební látka a úkoly budou zadávány vždy na celý týden dopředu, a to každý pátek od 8:00 do 12:00.  

 

 Úkoly v tištěné podobě budou i nadále připraveny k vyzvednutí v prostorách průjezdu v hlavní budově 

vždy v pátek  – vstup dřevěnými vraty od 10:00 do 16:00 hodin – zvonit na družinu č. 2.  
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 Žáci, kteří by případně nemohli pracovat online (zasílat vypracované úkoly prostřednictvím elektronické 

komunikace Classroom, EduPage) ať již přes počítač či mobil, budou 1x za 14 dní pozváni na konzultaci 

do školy k prezentaci svých splněných úkolů v písemné podobě. Čas této konzultace – vždy v pondělí 

14:00 hodin. 

Pravidla pro synchronní výuku (živé vysílání učitele): 

● POZOR – DŮLEŽITÁ ZMĚNA PROTI BĚŽNÉMU ROZVRŽENÍ VYUČOVACÍCH HODIN: ZAČÁTEK 

VYUČOVACÍ HODINY BUDE OD 2. 11. VŽDY V CELOU HODINU (8:00, 9:00, 10:00, 11:00…) 

● Rozvrh synchronní výuky (živé vysílání) nelze nastavit tak, aby současně neprobíhala výuka ve více 

třídách. Může se tak stát, že v rámci jedné rodiny se v důsledku nedostatku technického vybavení 

nebudou moci sourozenci připojit k těmto synchronním vyučovacím hodinám současně. Tuto občasnou 

neúčast budou vyučující samozřejmě tolerovat, ale vzhledem k tomu, že distanční výuka je povinná, 

musí zákonný zástupce žáka omlouvat. Doporučujeme, pokud tato situace nastane, aby se sourozenci 

v jednotlivých týdnech v těchto hodinách u vysílání střídali. Ve většině případů při nedostatku 

technického vybavení dobře poslouží i připojení přes chytrý telefon – mobil. 

● V případě, že se tedy nemůže žák ze závažných důvodů připojit k synchronní výuce, zákonný zástupce 

(rodič) žáka omluví v elektronické žákovské knížce přes aplikaci omluvenky. Probírané učivo si žák 

dodatečně doplní (bude zkontrolováno nejpozději po návratu do školy k prezenční výuce). 

● Rozvrh synchronních hodin naleznou žáci v aplikaci EduPage v rozvrhu – v „Třídní knize“ bude u těchto 

hodin symbol kamery. Žáci se v čase začátku vyučovací hodiny nebo těsně před ní připojí přímo z tohoto 

rozvrhu do synchronní výuky (živého vysílání) – u názvu hodiny kliknete levým tlačítkem myši na modrou 

ikonku kamery, otevře se okno, které Vás ve spodní části vyzve k připojení do aplikace Google Meet – 

potvrdíte PŘIPOJIT, otevře se Vám aplikace Meet a znovu potvrdíte PŘIPOJIT SE. Podobně se lze 

připojit i přes chytrý telefon. Nahlédnout do rozvrhu synchronních hodin lze také na našich webových 

stránkách – odtud se však nepřipojíte. 

● Rodiče a žáci 1. stupně mají již vykomunikovaný čas a způsob připojení na tyto synchronní hodiny. 

Pro ně i nadále zůstává platný systém, který je již zavedený a funguje. O případném doplnění o výše 

uvedenou možnost připojení přes ikonky kamer pro žáky 4. a 5. tříd v elektronické žákovské knížce Vás 

budou informovat přímo při další „živé“ relaci třídní učitelé. 

K dnešnímu dni 27. 10. nemáme zatím žádné informace o tom, kdy žáci prvního stupně nastoupí zpět 

do školy k prezenční výuce. Proto všechna výše uvedená opatření jsou nastavena tak, jako by se 

žáci do školy od 2. 11. vrátit neměli (ač si to nikdo z nás, a myslím, že ani nikdo z rodičů, nepřeje). Více 

se dozvíme z hromadných sdělovacích prostředků. Informace do škol chodí až s několikadenním 

zpožděním, takže nevíme o nic víc než Vy. V případě změny Vás budeme kontaktovat 

 

Všem spolupracujícím rodičům vyjadřuji poděkování a velký respekt k Vaší práci s dětmi, 

která Vám přibyla vedle Vašich běžných povinností.  

Věřte, že se snažíme vše nastavit tak, aby distanční výuka probíhala v rámci možností smysluplně a účelně. 

Bez Vaší spoluúčasti to však nejde. Dobře si uvědomujeme, že je pro Vás rodiče a všechny ty, kteří dětem 

ve Vašich rodinách pomáháte s výukou, těžké se ve všem tom novém orientovat. Ani pro učitele to není 

jednoduché. Věřím, že si na to všichni brzy zvykneme a že to poběží k oboustranné spokojenosti. A pokud 

ne, budeme na to muset reagovat. Budete-li mít nějaké připomínky nebo náměty jak případně něco lépe 

nastavit, budu velmi rád, když mě kontaktujete – nejlépe telefonem 731 180 822 nebo emailem 

hirt.z@zsjemnice.cz  

 

Přeji hodně trpělivosti a energie.      S pozdravem Mgr. Zdeněk Hirt  
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