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1. Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 

14. 10. 2020. 

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 
23:59 hodin  

• provoz základních škol (1. – 9. třídy) podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní 

přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole 

• provoz mateřské školy není omezen. MŠ funguje v běžném režimu 

Od 14. října do 1. listopadu 2020 bude pro žáky 1. – 9. tříd probíhat distanční výuka způsobem 
popsaným níže. (V sobotu a v neděli se úkoly nezadávají.) 

Dne 26. října a 27. října 2020 jsou MŠMT vyhlášeny dny volna. Pak následuje státní svátek 28. října 
a dva dny řádných prázdnin 29. října až 30. října 2020. (V těchto dnech 26.10. – 30.10.2020 
distanční výuka neprobíhá a úkoly se nezadávají.) 

2. DISTANČNÍ VÝUKA  

Nařízení je vydáno na základě: Školský zákon § 184a - žáci jsou povinni se vzdělávat 
distančním způsobem. Dočtete se zde nastavení distančního vzdělávání v naší škole 

Hlavní školní komunikační portál je prostředí Škola online – VÝUKA – ÚKOLY – DOMÁCÍ ÚKOLY, 
ZPRÁVY (ve škole online), elektronická žákovská knížka… 

Nutno sledovat: 

• třídní kniha 
• zadávání domácích úkolů 
• zasílání zpráv včetně omluvenek 
• hodnocení a klasifikace žáků 

…a webové stránky školy www.zsamssevetin.estranky.cz , a to zejména pro předávání informací 
žákům a zákonným zástupcům ze strany školy 

Základní platformou pro distanční výuku žáků 1. – 9. třídy je ŠKOLA ONLINE – VÝUKA – 
ÚKOLY – DOMÁCÍ ÚKOLY a ZPRÁVY 

Základní platformou pro online výuku po domluvě s vyučujícím je www.skolaonline.cz – 
domácí úkoly nástroje Office 365 pro žáky 6. - 9. ročníků, a to zejména aplikace MS Teams pro: 

• online výukové lekce 
• skupinový a individuální chat 
• audio či videohovory 



• zadávání a odevzdávání 

úkolů,                                                                                                                                      
      Přihlášení přes office365.com. 

Jsou využívány školní e-mailové účty žáků ve tvaru jménopříjmení@zssevetin.cz (např. 
Jan Novák = jannovak@zssevetin.cz). Hesla jsou zadána ve škole a každý si jej může 
individuálně změnit. 

Žáci 6.-9. tříd byli seznámeni s používáním těchto aplikací ve výuce 
předmětu Informatika a Informační a komunikační technologie. 

Škola dále využívá různé elektronické učebnice a další aplikace či ověřené relevantní zdroje. Pro další 
operativní komunikaci lze použít i další zažité komunikační platformy (např. Whatsapp, Messenger, 
telefonní hovor apod.) dle uvážení vyučujících a po průkazné dohodě s žáky a zákonnými zástupci. 

V případě potřeby je k dispozici: 

office365: ICT koordinátor Mgr. Jan Duspiva (tel: 736 176 528, email: duspiva@zssevetin.cz ) 

skolaonline.cz: ředitelka školy Mgr. Jana Schnelzerová (tel.: 731 909 254, email: 
schnelzerova@zssevetin.cz) 

3. Podrobnosti k zadávání úkolů v době distanční výuky 

Vyučovací předměty se v rámci distanční výuky dělí na hlavní a vedlejší. 

Hlavními předměty jsou ve všech ročnících český jazyk a literatura, matematika a anglický 
jazyk jako hlavní cizí jazyk. Tyto hlavní předměty budou zařazovány do rozvrhu alespoň 3x v týdnu. 

Vedlejší předměty (přírodovědný a společenskovědní blok) kromě výchov budou zařazovány do 
rozvrhu 1-2x v týdnu. 

Výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova, výchova k občanství a 
výchova ke zdraví budou v období distanční výuky realizována pouze nezávaznou inspirativní formou, 
a to předáváním materiálů či návodů pro samostatné činnosti žáků. 

4. INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ PRO ŽÁKY v době distanční výuky 

Vážení rodiče, obědy budou pro vaše děti odhlášeny v době od 14. října do 1. listopadu (včetně 
1. listopadu) 2020. Jestliže si žák bude obědy odebírat, je třeba ho ke stravování PŘIHLÁSIT A 
POSTUPOVAT PODLE: POSTUP ODEBÍRÁNÍ OBĚDU (viz. níže) 

Provoz školní jídelny není přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za 
dotovanou cenu) i žákům (strávníci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strávníci pak mají 
možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. 

 Žáci mají nárok na oběd ve školní jídelně i po dobu distanční výuky. 

 Postup odebrání obědu: 

Přihlásit se ke stravování do školní jídelny 

přinést jídlonosič ráno do 8:00 se jmenovkou na rampu školní jídelny 

 od 11:00 – 12:30 hodin vyzvednout oběd na rampě školní jídelny 
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5. Omlouvání nepřítomnosti žáka při vzdělávání v době distanční výuky (žák je během 
distanční výuky nemocen a nemůže plnit zadané úkoly): 

1. Rodič napíše zprávu třídnímu učiteli, že je žák nemocen (www.skolaonline.cz -> ZPRÁVY) 
2. Třídní učitel zapíše nepřítomnost žáka do třídní knihy 
3. Žák po příchodu do školy odevzdá písemnou omluvenku zapsanou v omluvném listu 

svému třídnímu učiteli. 

 

 

V Ševětíně 13.10.2020 

Mgr. Jana Schnelzerová 
ředitelka školy ZŠ a MŠ Ševětín 

 

http://www.skolaonline.cz/

