
Informace k vynucené distanční formě vzdělávání 

Školní komunikační kanály: 

a) pro rodiče – předávání informací žákům, zákonným zástupcům, veřejnosti ze strany školy  

 webové stránky školy www.zsmilevsko.cz 

 e- mailová komunikace (skupinové e-maily)  

 telefony, WhatsApp 

 zavádíme informační systém Bakaláři  

b) pro zaměstnance 

 hlavním komunikačním kanálem mezi zaměstnanci školy vzájemně a rodiči  jsou pracovní e-

mailové adresy ve formátu:  j.prijmeni@zsmilevsko.cz (př. s. novakova@zsmilevsko.cz)  

 videokonference  Meet - na základě zaslaných přihlašovacích údajů od ředitele školy  

Základní platforma pro online výuku:  

 nástroje Google G-Suite  

 online výukové lekce v Google Clasroomu  (Učebně)  

 videokonference v Google Meet  

 zadávání a odevzdávání úkolů  

Do systému se žáci přihlašují pomocí svých školních e-mailových účtů ve tvaru:  

jmeno.prijmeni@zsmilevsko.cz  (př. jan.novak@zsmilevsko.cz) a heslem, které obdrželi.  Heslo je 

možné změnit.  

Škola dále využívá různé další aplikace a ověřené relevantní zdroje (testovací program Alf).  

Pro další operativní komunikaci lze použít i další komunikační zdroje (např. WhatsApp, Mesenger,     

e-maily, telefonní hovory apod.) dle uvážení vyučujících a po průkazné dohodě se žáky a zákonnými 

zástupci.  

V případě technických problémů napište na podpora@zsmilevsko.cz  

Škola v případě vynucené distanční výuky sestaví speciální rozvrh s určenými časy pro synchronní 

online výuku hlavních a ostatních předmětů. 

Hlavními předměty jsou ve všech ročnících český jazyka  a literatura, matematika a anglický 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, občanská výchova a výchova 

ke zdraví budou v období distanční výuky realizována pouze nezávaznou inspirativní formou, a to 

předáním materiálů či návodů pro samostatnou činnost žáků.   
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Distanční výuka je pro žáky povinná. V případě, že žák nebude přítomen online videorozhovoru, musí 

ho zákonný zástupce omluvit do 3 dnů.  

Zadávané úkoly jsou pro žáky povinné. Učitelé stanoví termín, do kterého mají žáci úkoly odevzdat. 

V případě zadání úkolu v Učebně, stanoví učitel bodové ohodnocení. V případě neodevzdání úkolu do 

stanoveného termínu, bude úkol považován za nesplněný, s odpovídajícím hodnocením.   

Sobota a neděle nejsou pracovními dny, výuka neprobíhá, domácí úkoly nejsou zadávány.  

Zápis v třídní knize bude uváděn ve formě – Distanční výuka (DS) – a příslušné téma včetně detailů 

k výuce.  

Pokud existují u žáka/rodiče objektivní technické překážky, pro které není možno distanční online 

výuku realizovat, informuje o tom prokazatelně třídního učitele nebo vedení školy.  Bude nastaven 

individuální postup, technická podpora ze strany školy. 

 

 

        PaedDr. Martin Hrych  

                ředitel školy  
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