
Organizace výuky na 2. stupni ZŠ  v období od 12. 10.  do 27. 10. 2020 

V týdnu od 12. 10.  do 16. 10. 2020 bude probíhat distanční výuka pro žáky 8. a 9. 

ročníků. 

V 6. a 7. ročníku bude výuka probíhat prezenčně. 

V týdnu od 19. 10.  do 23. 10. 2020 bude probíhat distanční výuka pro  žáky 6. a 7. 

ročníků. 

V 8. a 9. ročníku bude výuka probíhat prezenčně. 

 
 Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, 

konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny. 

Mgr. Ivan Souček  

ředitel školy 

 

Příloha č.1 školního řádu – distanční vzdělávání 

1, Z důvodů krizového opatření či mimořádného patření, které omezí osobní přítomnost žáků ve 

výuce, přechází škola do distančního  vzdělávání.  

2, Distanční vzdělávání se uskutečňuje podle ŠVP 

3, Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.  

4, Škola přizpůsobí vzdělávání podmínkám dítěte. 

5, Informace o učivu a výukové materiály jsou žákům, zákonným zástupcům jednotně předávány 

platformou Bakaláři a Clasroom. Výuka může probíhat synchronně i asynchronně. 

6, Pedagogická intervence a předmět pedagogická péče je poskytována distančně příslušným 

pracovníkem školy. 

7, Škola může zapůjčit IT na základě výpůjční smlouvy se zákonným zástupcem žáka. 

8, Žáci, kteří mají objektivní potíže a nemohou pracovat online, si mohou vyzvednout výukové 

materiály vždy ve venkovním areálu školy.  Čas předání materiálů centrálně určí vedení školy. 

Vypracované materiály předá žák vyučujícímu stejným způsobem. 

9, Konzultace s vyučujícím mohou probíhat telefonicky, mailem, online chat, v nezbytných a 

specifických případech i osobně za dodržení daných hygienických podmínek. 

10, Zákonný zástupce omluví žáka z účasti na distančním vzdělávání třídnímu učiteli, a to pouze ze 

závažných zdravotních důvodů a na dobu nezbytně nutnou. Pravidla omlouvání stanovuje školní řád. 

11, Hodnocení žáků při distančním vzdělávání je klasifikačními stupni. Vyučující mohou použít 

sebehodnocení žáků či formativní zpětnou vazbu. 

V Berouně dne 18.9.2020 

Mgr. Ivan Souček 


