
 

 

Vážení rodiče, 

níže posílám informace k distanční výuce, která by měla dle nařízení MŠMT probíhat od 

14.10. do 23.10.2020. 

V naší škole zahájíme výuku on-line zítra, tedy ve čtvrtek 15.10.2020 prostřednictvím 

www.classroom.google.com, kam jste všichni obdrželi přístupové údaje. 

Veškerá on-line výuka dle přiloženého rozvrhu bude probíhat v classroom.google v kurzech 

Českého jazyka.  

Podmínkou pro zdárné přihlášení je to, aby žáci všech tříd byli přihlášeni do všech kurzů, 

tedy do Českého jazyka, Matematiky, Angličtiny, Prvouky/Vlastivědy/Přírodovědy a Výchov. 

Přihlášení do kurzů ve své třídě potvrdíte modrým tlačítkem PŘIJMOUT  na daném kurzu. 

Postup pro zahájení on-line výuky: 

např. žák 1.třídy si před zahájením výuky (tedy v 8.00h – raději o pár minut dříve) rozklikne 

kurz 1.třída – ČESKÝ JAZYK, žák 2. třídy: 2.třída – ČESKÝ JAZYK, atd. klikne na odkaz, který je 

v kurzu vložený učitelem ráno před zahájením výuky a potvrdí modré tlačítko PŘIJMOUT. 

Takto se dítě z každé třídy dostane ve stanoveném čase do on-line výuky – tedy na 

obrazovku, kde se uvidí s danou paní učitelkou a spolužáky: 

1. a  5. ročník: 8.00 h 

2. ročník: 9.00 h 

3. ročník: 10.00 h 

4. ročník: 10.50 h 

Pokud s přihlášením budete mít problém, prosím, přihlaste se dnes dané paní učitelce anebo 

ředitelce školy a ptejte se. 

Ještě upozornění: Jak víte, distanční výuka je povinná pro všechny žáky a měla by být 

součástí pololetního hodnocení. Proto prosím práci s dětmi neodkládejte a přistupujte k ní 

zodpovědně. 

My, pedagogové, se naopak budeme snažit maximální množství učiva s dětmi probrat, 

vysvětlit a zkontrolovat v rámci on-line hodin, abyste nemuseli nic fotit, nikam vkládat apod. 

Kontrola plnění úkolů bude tedy probíhat v rámci on-line hodin a po návratu do školy, 

který předpokládáme bude 2.11.2020. 

Děkuji za pochopení a přeji hodně sil a zdraví všem. 

        Lenka Drábková, ředitelka školy 

 

 

http://www.classroom.google.com/


 

Rozvrh distanční výuky od 15.10. do 23.10.2020 
 

       8.00-8.45 9.00-9.45 10.00-10.45 10.50-11.35 

P
O 1.tř.-L.Hirtová 2.tř.-ČJ/M J. Dvořáková 3.tř.ČJ/M-J.Dvořáková 4.tř.-M/M.Staňková 

  5.tř. - M/M.Staňková       

Ú
T 1.tř. -L.Hirtová 2.tř.ČJ/M-J.Dvořáková 3.tř.ČJ/M-J.Dvořáková 4.tř.-ČJ/AJ-L. Drábková 

  5.tř.-ČJ/AJ L. Drábková       

S
T 1.tř.-L.Hirtová 2.tř.-ČJ/M-J.Dvořáková 3.tř.ČJ/M-J.Dvořáková 4.tř.-M/M.Staňková 

  5.tř.-M/M.Staňková       

Č
T 1.tř.-L.Hirtová 2.tř.-ČJ/M-J.Dvořáková 3.tř.ČJ/M-J.Dvořáková 4.tř.-ČJ/AJ-L. Drábková 

  5.tř.-ČJ/AJ L. Drábková       

P
Á 1.tř.-L.Hirtová 2.tř.-ČJ/M-J.Dvořáková 3.tř.ČJ/M-J.Dvořáková 4.tř.-M/M.Staňková 

  5.tř.-M/M.Staňková       

     

     

     

     

     

     

     

     

   

  
 

 

    
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

 


