
ORGANIZACE DISTANČNÍ VÝUKY NA ZŠ MUTĚNICE 

- Výuka pro 1. a 2. ročníky je realizována prezenční formou, nebo distanční formou 

podle rozhodnutí vlády ČR. 

- Distanční výuka pro ostatní ročníky je realizována kombinovanou formou a je rozdělena na 

synchronní on-line část výuky, kdy učitel pracuje se žáky společně prostřednictvím 

videokonference, a na asynchronní, kdy žáci pracují na zadané samostatné práci. 

- Úkoly ze všech předmětů jsou zadávány na celý týden prostřednictvím Edookitu vždy 

v pondělí z důvodu snahy o zjednodušení orientace v přicházejících zprávách s úkoly.  

- Hodiny on-line výuky jsou věkově odděleny. Časová dotace on-line výuky je 9-12 hodin týdně 

tak, aby jednotlivé naukové předměty byly od 4. ročníku zastoupeny alespoň 50 %. V 1. až 

3. ročníku klademe důraz především na výuku českého jazyka a matematiky. Výchovy, OV a 

IKT nejsou on-line formou vyučovány.  

- Žáci celé školy jsou rozděleni do 4 skupin tak, aby sourozenci, kteří naši školu navštěvují, 

neměli on-line výuku v jeden čas a v rodině stačil jeden počítač a snížili se také problémy 

s internetem, pokud je připojeno najednou více dětí. 

- Žákům jsou při každé změně rozvrhu zasílány třídními učiteli aktualizované rozvrhy a odkazy 

pro připojení do výuky v jednotlivých předmětech, aby měli vše v jednom dokumentu.  

- Vyučující mají každý týden konzultační hodiny, které slouží k řešení výukových obtíží žáků. 

- Všem žákům, kteří školu informovali o tom, že se nemohou připojit k on-line výuce, byl 

zapůjčen počítač. 

- V případě potřeby či oslovení ze strany žáka či rodiče, jsou žákům poskytovány individuální či 

skupinové konzultace. 

- V případě problémů s tiskem materiálů pro distanční výuku, je možné o tomto informovat 

vyučujícího daného předmětu nebo třídního učitele, který materiály vytiskne a připraví žákovi 

k vyzvednutí ve škole. 

- Distanční výuka-novelou školského zákona vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností od 25. 

8. 2020 je povinná. Nepřítomnost na on-line hodině je nutno omluvit vyučujícímu daného 

předmětu. Plnění zadaných úkolů je také povinné, nesplnění úkolu je bráno jako neomluvené 

absence. 

- Školní družina funguje ve 4 odděleních pouze v odpoledním režimu, protože není možné 

spojovat do 1 oddělení žáků různých tříd.   

- Žáci se nemohou stravovat přímo ve školní jídelně, ale mohou si jídlo odebrat do vlastních 

jídlonosičů za dotovanou cenu, a to v době od 10.30 do 11.30 hodin.  


