
Vážení rodiče, 

 

vzhledem k tomu, že nedošlo k původně slíbenému otevření škol začátkem 

listopadu, a distanční výuka bude pokračovat, je nutno upřesnit některé 

informace. 

V době uzavření škol je účast žáků na distanční výuce povinná.  
 

Vyučující budou i nadále kombinovat asynchronní a synchronní výuku a budou 

s Vámi a Vašimi dětmi v kontaktu následujícím způsobem: 

Asynchronní způsob výuky 

 
Zadávání učiva a úkolů bude probíhat přes tyto komunikační kanály: 

1. –  3. ročník - komunikace bude vedena přes mail rodičů 

4. – 5. ročník - komunikace bude vedena přes Komens (Bakaláři), zprávu 

budeme posílat žákům a v kopii zákonným zástupcům 

6. – 9. ročník - komunikace bude vedena přes Komens (Bakaláři), zprávu 

budeme posílat pouze žákům. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že není 

možno odesílat tyto zprávy žákům 2. stupně na mail, či dokonce na mail rodiče. 

Potřebujete-li resetovat heslo, pište na kapsa@zsceladna.cz. 

Odevzdávání úkolů: 

Datum odevzdání určí vyučující. Neuvede-li jiný způsob, budou úkoly 

odevzdávány na pracovní mail vyučujících (viz web>>kontakty), který má 

dostatečnou kapacitu i pro přílohy. 

Jestliže žák zadanou práci neodevzdá v řádném termínu (bez omluvy), bude 

hodnocen známkou nedostatečná. Následně si může svou známku opravit, 

přičemž mu původní známka zůstane. 

 

Synchronní způsob výuky 

Synchronní výuka probíhá ve všech třídách přes Teams. Přihlašovací jména a 

hesla zůstávají v platnosti i pro další období. Potřebujete-li resetovat heslo, pište 

na mail pana zástupce. 

 

Synchronní výuka hlavních předmětů (ČJ, M, AJ) bude upřednostněna před 



výukou ostatních předmětů. 

Počet online hodin v jednotlivých ročnících je přizpůsoben zejména věku dětí, 

jejich schopnosti soustředit se,  předchozím zkušenostem a také doporučením 

MŠMT. Rozvrh online hodin kopírující běžný rozvrh nemá kýžený efekt. Proto 

jsme sestavili rozvrh online výuky, který vám rozešleme příslušnými 

komunikačními kanály (viz výše).  

Neúčast žáka na synchronní výuce omlouvá zákonný zástupce dle pravidel ve 

Školním řádu. Následně pak žák po skončení distančního vzdělávání doloží 

neúčast omluvenkou v odpovídající psané formě (notýsek, ŽK, omluvný list). 

Ač všichni doufáme, že k takovýmto situacím nebude docházet, musíme vás jako zákonné zástupce upozornit, že 

neúčastí žáka rozumíme nejen to, že se nepřihlásí na online hodinu, ale také to, že se v jejím průběhu odpojí 

nebo také to (a i takové zkušenosti už máme), že po připojení odejde, dále již nepracuje a nereaguje na otázky 

učitele. Nastane-li takováto situace v důsledku technické chyby, prosím zákonné zástupce, aby ji okamžitě hlásili 

vyučujícímu (např. přes mail, chat apod.). V případě svévolného ukončení výuky žákem budeme výše uvedené 

jednání  považovat za absenci a budeme postupovat dle příslušného ustanovení Školního řádu. 

Uvědomujeme si, že online vzdělávání je náročné nejen pro organizaci vašeho 

času, ale i z technického hlediska. Kdykoliv budete potřebovat pomoci 

s technickou stránkou (např. zapomenuté heslo, nemožnost se přihlásit do 

systémů apod.), obraťte se na nás. Bude-li to v našich silách, rádi pomůžeme. 

 

Žáky a rodiče ubezpečuji, že uděláme vše pro to, aby výuka byla smysluplná a 

byla pro vaše děti přínosná, i když přímý kontakt žák-učitel nemůže nic 

nahradit. 


