
Vážení rodiče, 
první dny uzavření škol za námi. 
Před námi jsou společné výzvy. 
 
ORGANIZACE VÝUKY 
OD 19. 10. 2020 

CÍL: 

● Rodiče a žáci dostávají jasné informace a podklady k výuce, kterým rozumí. 

● Pedagog ZŠ Ostopovice se stává pravým průvodcem žáků i rodičů. 

● Pedagogové nezahltí rodiče a žáky množstvím informací, žáci si mohou vybírat práci, 
volit tempo práce. 

● Rodiče a žáci bez obtíží pracují s nastaveným online systémem. 

 

VZÁJEMNÁ OČEKÁVÁNÍ 
V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY 

● Rodiče se mohou bez obav obracet na pedagogy školy v každé nejistotě - metodické 
i technické (telefonicky, email). V případě potřeby lze domluvit individuální schůzku 
ve staré budově školy. 

● Po vypracování a uložení úkolu si žák vyhodnotí svoji práci, do hodnocení se může 
zapojit i rodič, následně hodnocení doplní i učitel.  

● Učitelé zadávají práci od 19. 10. prostřednictvím žákovských školních e-mailů, 
popřípadě využijí telefonát, sms a další. 

● Cíle a nabízené učivo na celý týden jsou uloženy vždy do pondělí 12.00,  
u jednotlivých úkolů jsou iniciály pedagogů tak, aby rodič věděl, kdo práci zadal, na 
koho se může obracet. 

● Učitelé dle možností vkládají řešení zadávaných úkolů, popřípadě hodnotí jen 
vybrané práce. Učivo zadáváme s pomocí návodů, videonávodů, prezentací  
i odkazů. 

● Videohovory probíhají podle předem stanoveného harmonogramu. 

● Třídní učitelé jsou zodpovědní za vedení třídy, informují ostatní vyučující ve třídě, 
domlouvají se postupně na úkolech tak, aby nezahltili žáky a rodiče. 

● Díky videohovorům ve větším počtu účastníků pedagog zprostředkovává žákům 
sociální kontakt, možnost si popovídat, sdílet zážitky i smutky. 

● S každou rodinou jsme v kontaktu zpravidla jednou týdně. 

 

 

 



ORGANIZACE ŠKOLY 

● Dle pokynů nevydáváme potvrzení o uzavření škol - potřebovali jste zjara pro OČR. 
Je připravován nový zákon. 

● Naše škola nebyla zapsána do sítě, které se starají o děti zdravotníků a dalších 
rizikových profesí. Pokud by uzavření škol trvalo déle a byl by od Vás o tuto službu 
zájem, budeme usilovat o zapojení. Aktuální seznam škol poskytujících tuto službu. 

● Možnost obědů pro žáky ZŠ - popsali jsme v minulém emailu, možnost stále platí. 
Oslovte vedoucí ŠJ Lenku Balážovou. 

 

POMŮCKY A TECHNIKA 

Pokud potřebujete vypůjčit notebook, případně ipad, obraťte se na třídní učitele. Můžeme 
zapůjčit i další školní pomůcky - karty učiva, manipulační pomůcky, hry a jiné.  

 

MOŽNOST TISKU VE ŠKOLE 

Ve vstupní hale je instalována černobílá tiskárna a počítač. V případě potřeby Vás 
zaměstnanci školy vpustí do budovy. V PC se přihlásíte k účtu “žák” a tisknout můžete z 
vlastního přenosného disku, popřípadě z přihlášení do žákovského Google Disku, e-mailu. 
Tiskárna umí i kopie a skenovat dokumenty. Podrobnější manuál naleznete u tiskárny. 
Dodržujte veškerá hygienická opatření při vstupu do budovy.  

 
ŽÁKOVSKÉ E-MAILOVÉ ÚČTY, SPRÁVA, NASTAVENÍ 

● Důrazně doporučujeme využívat pro práci v aplikacích Google prohlížeč Google 
Chrome. 

● Komunikace související s výukou bude probíhat převážně prostřednictvím 
žákovských účtů, aplikace Meet a dalších aplikací Google.  

● Doporučujeme využít možnosti nastavení přeposílání zpráv na Váš soukromý e-mail, 
chcete-li mít větší přehled o komunikaci s žáky. 

● V případě  technických obtíží (obnovení hesla, nastavení aplikací, chybná funkčnost) 
pište na gottvald@zsostopovice.cz 

● V dokumentu s návody již nyní naleznete postupy k přihlašování a práci s diskem z 
jarního období. Průběžně doplňujeme. 

● Dokument s tipy pro výuku průběžně doplňujeme již od jara... 

 

 

 

 

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/MPSV-Jak-na-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020-640386
https://drive.google.com/file/d/1H5vMXrNkszzO3H7uqdeOE8pR1aSKYkeu/view?usp=sharing
mailto:gottvald@zsostopovice.cz
https://docs.google.com/document/d/1AUAmLHaKW226mKwHkvwkEjtmrbP5JebzTbyj7t1bMyM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18QTAcLscw3nr4EkO9AaxBQCyJYXPUDfoET8KeP3v43E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18QTAcLscw3nr4EkO9AaxBQCyJYXPUDfoET8KeP3v43E/edit?usp=sharing


 

VYZVEDÁVÁNÍ A VKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ 
PRO VÝUKU V GOOGLE DISKU 

● Do prostředí Google Disku se po přihlášení do 
školního e-mailového účtu žáka dostanete pomocí 
ikony v pravém horním rohu obrazovky.  

● Každý žák má nasdíleny (nejpozději od 19. 10.) 
tyto tři položky. Sdílené položky naleznete pod 
záložkou “sdíleno se mnou”, odkud si je můžete 
připnout do hlavní části disku a tam s nimi od této 
chvíle pracovat. Při sdílení souboru/dokumentu vám 
také vždy přijde e-mail s přímým proklikem.  

○ Složku OSTOVÝUKA_20_21, kde ve složce 
s názvem svého ročníku nalezne týdenní 
plány a zadávané úkoly pro jednotlivé týdny. 

○ Všichni žáci mají přístup i k materiálům 
ostatních tříd, můžete si vybírat v případě zájmu další úkoly. Odkaz na složku 
je veřejný, dostupný i bez přihlášení do účtu.  

○ složku se svým jménem např. DUŠÍN_MIROSLAV, ta je dostupná pouze 
pro žáka a vyučující, do této složky žák odevzdává hotovou práci - do složky 
s názvem příslušného týdne v podobě fotografií hotových pracovních listů, 
skenů, pdf souborů, videonahrávek a podobně. Tyto materiály může pedagog 
elektronicky opravit a uložit zpět.  

○ Elektronickou verzi žákovské knížky - Knihy hodnocení a sebehodnocení - 
EKHS, bude žákům nasdílena s návodem k vyplňování. (bude v provozu na 
začátku týdne) 

 

 

APLIKACE MEET - VIDEOHOVORY 

● Pro výuku a společnou komunikaci používáme MEET od Google, připojení k 
jednotlivým videokonferencím (hovorům) s vyučujícím použijí žáci (rodiče) odkaz 
vytvořený pedagogem. Není nutné instalovat žádné programy do pc, nutností je 
přihlášení žáka do školního e-mailového účtu, funkční kamera a mikrofon 

● 1. žák se přihlásí do svého účtu 
2. spustí službu Meet na adrese https://meet.google.com 
3. vidí přehled videohovorů, k nimž byl pozván 
4. kliknutím na tlačítko s názvem hodiny vstoupí do videokonference 
 

 

 
 

https://meet.google.com/


● Konferenci lze spustit i prostřednictvím Google kalendáře.  

● Pro nejmenší děti stačí nastavit stránku https://meet.google.com jako výchozí stránku 
prohlížeče a jedním stiskem se pak dítě přihlásí k videohovoru. 

● Dále všechny aplikace Googlu naleznete i v pravém horním rohu obrazovky po 
přihlášení do e-mailového účtu, viz obrázek. 

 

PRAVIDLA U VIDEOHOVORU 

● Účastník videohovoru používá sluchátka, stačí běžná, k poslechu hudby.  

● Hovor by měl probíhat v klidném prostředí bez rušivých zvuků. 

● Účastník videohovoru má vypnutý mikrofon (ikona uprostřed okna dole), může mu jej 
vypnout a zapnout i moderátor hovoru (učitel), pokud aktuálně nemá slovo. 

● V případě potřeby účastníci vypínají i kameru a pouze poslouchají. 

● Dojde li k poruchám videohovoru vlivem nízké kvality připojení, pomáhá odpojení 
videa a pouhý poslech.  

 

 

 

V případě potřeby kontaktujte třídní učitele, vedení školy. 

 

Pedagogové školy 
V Ostopovicích dne 16. 10. 2020 

 

https://meet.google.com/

