
Organizace výuky při distančním vzdělávání pro 2. stupeň 

1. karanténa skupiny žáků jedné třídy (více než 50% absence žáků jedné třídy)  

Povinnost školy: 

- učitel učí prezenčně zbytek třídy (+ napojení žáků přes notebook – on-line přenos výuky dle 

upraveného rozvrhu se zaměřením zejména na výuku matematiky, českého jazyka a cizího jazyka) 

- vytvoření kurzů učiteli za každý předmět v Google učebně a nastavit odkaz pro Google Meet (pro 

přenos on-line výuky) a zasílání výukových materiálů do Google učebny 

- kontrola zasílaných žákovských prací (formativní hodnocení a aktuální zpětná vazba žákům) 

Povinnost žáků: 

- žák se povinně připojí na on-line výuku dle upraveného rozvrhu, on-line rozvrh je jen jedna část 

vzdělávání žáků, další část vzdělávání je práce v Google učebně 

- sledovat Google učebnu, školní e-mail, týdenní plány a vypracovávat zasílané výukové materiály 

- zasílat vypracované materiály ke kontrole učiteli přes Google učebnu ve stanoveném termínu 

Povinnost rodičů: 

- omlouvat nepřítomnost žáků při on-line výuce (součást školního řádu) 

- komunikovat s třídním učitelem, vedením školy (zejména v případě, že nemá žák k dispozici 

techniku pro distanční výuku) 

 

2. karanténa celých tříd (1 či více) či celé školy 

Povinnost školy: 

- zajistit on-line přenos výuky dle upraveného rozvrhu se zaměřením zejména na výuku matematiky, 

českého jazyka a cizího jazyka 

- vytvoření kurzů učiteli za každý předmět v Google učebně a nastavit odkaz pro Google Meet (pro 

přenos on-line výuky) a zasílání výukových materiálů do Google učebny 

- kontrola zasílaných žákovských prací (formativní hodnocení a aktuální zpětná vazba žákům) 

- v případě dlouhodobého distančního vzdělávání zaslat souhrnnou zpětnou vazbu o aktivitě žáka za 

uplynulé období (cca 1 měsíc) zákonným zástupcům  

- stanovit si termín pro třídnickou hodinu (1 x týdně v případě dlouhodobého opatření) 

Povinnost žáků: 

- žák se povinně připojí na on-line výuku dle upraveného rozvrhu a v termínu pro třídnickou hodinu (v 

případě dlouhodobého zavedení opatření) 

- sledovat Google učebnu, školní e-mail, týdenní plány a vypracovávat zasílané výukové materiály 

- zasílání vypracovaných materiálů ke kontrole učiteli přes Google učebnu ve stanoveném termínu 

- aktivně komunikovat s učitelem v případě ujasnění si zadaných materiálů 



Povinnost rodičů: 

- omlouvat nepřítomnost žáků při on-line výuce (součást školního řádu) 

- komunikovat s třídním učitelem, vedením školy (zejména v případě, že nemá žák k dispozici 

techniku pro distanční výuku) 

 

 

 

 

 

 

 

 


