
Vážení rodiče 

Všichni žáci naší škole jsou v současné době na online výuce.  

Žáci 1. tříd a jejich rodiče byli připravováni již od června, srpna k připojení do aplikace Teams, která je využívána 

pro výuku v ostatních ročnících. Zákonní zástupci byli seznámeni s aplikací, ovládáním, obdrželi hesla.  

21.10. byli všichni žáci seznámeni s výukou:  skolasnadhledem.cz 

22.10. byli všichni žáci seznámeni s prostředím Teams, měli možnost si vše vyzkoušet, ikonky byly vysvětleny. 

V tomto prostředí se umí pohybovat. 

 

Proto přistupujeme k postupnému přejití všech do plného online prostředí. 

Fáze 1. 

OD 2. 11., budou připraveny varianty: 

A) Pouze domácí výuka, 1x týdně konzultace s vyučujícím (vždy volá rodič), učební materiály si 

vyzvedávají ve škole 

 

B) Domácí výuka s konzultací 
Konzultace v ZŠ  

Úterý  
 

7:30 hod   - 10:15 hod 

Čtvrtek 
 

7:30 hod – 10:15 hod 

Pondělí, Středa, Pátek 
 

Domácí vzdělávání 

 

Domácí výuka – rodič se učí s dítětem dle předaných instrukcí vyučujícího 

Konzultace – vyučující naváže na znalost dítěte (vypracované úkoly z předešlé konzultace, ověření 

znalostí) a předá další materiály a postupy, jak s dítětem pracovat v domácím prostředí 

Konzultace jsou povinné, protože rodič předloží pracovní sešity, nakopírované listy a ostatní sešity, 

vyučující dle toho do 10:15 hodin připraví další učební podklady na další období. 

 

C) Online výuka s konzultací  
 

Úterý - konzultace 7:30 hod   - 10:15 hod 

Čtvrtek - konzultace 7:30 hod – 10:15 hod 

Pondělí, Středa, Pátek Online vzdělávání od 8:00 – 9:00 hod 
 

 8:00 – 8:30 8:30 – 

9:00 

Pondělí Matematika Český 

jazyk  

Středa Matematika Český 

jazyk  

Pátek Prvouka Anglický 

jazyk  

 

 

 
Vzdělávání je povinné, proto je potřeba nahlásit, jakou formu vzdělávání preferujete.  

V jakékoliv zvolené formě vzdělávání se známkuje, nepřítomnost žáka je nutné omluvit. 



 

Tato fáze je přípravou k postupnému přejití do prostředí online. 

 

 

Fáze 2 

Od ?????????? (pravděpodobně, záleží na schopnosti žáků cca od 15.10., budete předem 

informováni) již komunikujeme online jak s dětmi, tak s rodiči: 

Plné vzdělávání online: 

 8:00 – 8:30 8:30 – 9:00  11:00 – 11:40 

Pondělí Matematika Český jazyk   Konzultace pro 

žáky  

na vyžádání 

Úterý Matematika Český jazyk    

Středa Matematika Český jazyk    

Čtvrtek Matematika Český jazyk   Konzultace pro 

žáky  

 na vyžádání 

Pátek Prvouka Anglický jazyk   Konzultace 

na vyžádání 

 

 
Zkušenosti z online vzdělávání máme dobré. Musí se však zachovat určitá pravidla.  

1) Dítě sedí u stolu a má připravené učebnice, penál (okrouhané pastelky ve více barvách, 2 obyčejné 

tužky) – času je málo a není možné, aby každé dítě v 8:00 začalo hledat pomůcky do školy, jedlo,… 

2) Na stole by nemělo být nic jiného (nohy na stůl, aj nepatří) 

3) V místnosti, kde probíhá online výuka musí být ticho (mixér, vrtačka či nahlas hovořící členové 

rodiny – ruší soustředění ostatních dětí) 

4) Vyučující vysvětlí nové učivo (dítě musí být soustředěné, nikoli ospalé aj), lehce procvičí  

5) Po ukončení online výuky by měla následovat přestávka, kdy vyučující napíše Domácí úkoly (tam 

kde se zveřejňují i nyní) a rodič pokračuje v dodělání úkolů s dítětem. Rodič s dítětem pracuje 

nejvýše 1 hodinu. 

6) Pokud chcete mluvit s vyučujícím, napište do chatu. Nikdy neřešte problém při výuce (narušujete 

soustředění ostatních dětí, informaci dostanou i ostatní rodiče) 

7) Víme, že učivo znáte. Tím, že svému dítěti napovídáte (slyšíme to, ale i ostatní), tak dítě pouze 

opakuje a poznatek si neosvojí.  

Co můžete pro něj udělat? Dejte svému potomkovy čas, aby na vše přišel sám. Budujte i nadále návyky, jako 

samostatnost v přípravě na školu, zodpovědnost při plnění úkolů, aj. Pokud i nadále budete k dítěti důslední při 

přípravě na školu, vrátí se Vám to v budoucnu. 

Pro první třídu je tedy připraveno online vzdělávání na 2 hodiny denně (1 hodina s vyučujícím a 1 hodina 

s rodičem), což odpovídá psychohygienickým potřebám žáků 1. třídy. 

Varianta C) Výhody – rodič nemusí materiály vyzvedávat, ani se učit učivo, nic sledovat-co by se 

dítě mělo učit, spojení s vyučujícím je vždy po dohodě (možno i v pozdějších hodinách odpoledne) 

 

 

 


