
Rozvrh a pravidla distanční výuky 

po 12.10. VII.A VII.B VIII.A VIII.B 

 9.00 F Zav Čj Sich Aj Ad/Čih M Šm 

10.00 Čj Sich D Ši Př Raš Aj Ad/Čih 

11.00 M Vy Aj Ad/Čih Čj Dem F Zav 

12.00 Aj Ad/Čih Z Hud D Ši D Maš 

út 13.10.     

       
9.00 

Čj Sich Př Zav FjHa/NjŠka  Z Her 

10.00 D Ši M Br M Šm FjHa/NjŠka 

11.00 Z Hud FjHa/NjŠka Aj Ad/Čih Čj Maš 

12.00 Aj Ad/Čih Čj Sich Z Her M Šm 

st 14.10.     

 9.00 M Vy Z Hud F Zav ZHer 

10.00 Př Zav Aj Ad/Čih Čj Dem Čj Maš 

11.00 Čj Sich Př Zav Aj Ad/Čih Ch Vav 

12.00 Z Hud Čj Sich M Šm Aj Ad/Čih 

čt 15.10.     

 9.00 M Vy Čj Sich Čj Dem M Šm 

10.00 M Vy M Br M Šm Čj Maš 

11.00 FjHa/NjŠka D Ši Z Her Př Raš 

12.00 Př Zav M Br Ch Vav D Maš 

pá 16.10.     

 9.00 F Zav M Br M Šm Čj Maš 

10.00 Aj Ad/Čih M Br D Ši F Zav 

11.00 Čj Sich F Zav Čj Dem Aj Ad/Čih 

12.00 D Ši Aj Ad/Čih F Zav M Šm 

      

 

 

 

 

 



- Povinná distanční výuka bude probíhat i v domácích podmínkách podle výše 

uvedeného rozvrhu. 

- Předměty zapsané červenou barvou budou, pro žáky s možností dálkového připojení, 

probíhat on-line, černě zapsané znamenají výuku of-line, tzn, že žáci dostanou od 

vyučujícího zadané úkoly, které v čase daném rozvrhem plní a vyučujícímu zasílají 

zpětnou vazbu podle dohody s vyučujícím pedagogem. 

- Výuka on-line (červeně) probíhá zejména v hlavních předmětech a je možné, že se 

v průběhu týdne některá z of-line výuky (nyní v rozvrhu černě) změní na červenou, 

tedy on-line výuku. O změnách ve formě výuky budou žáci včas informováni 

vyučujícím nebo třídním učitelem.  

- Všechny zadané úkoly by měly být plněny v době stanovené výše uvedeným 

rozvrhem. Pokud to umožňuje technické vybavení žáka a požaduje zadání učitele 

měly by být zadané úkoly odevzdány obratem, tj. po vypracování úkolu. Pokud nelze 

odevzdat splněný úkol ihned po jeho vypracování lze jej zaslat vyučujícímu nejpozději 

do 24 hodin. 

- Pokud technické vybavení žáka neumožňuje dálkový přístup, je žák povinen si úkoly 

vyzvednout v písemné podobě na vrátnici školy takto:  

první zadání úkolů v pondělí v čase mezi 7.45 – 8.00 – převzaté úkoly žák 

vypracovává v souladu s rozvrhem v pondělí a úterý 

druhé zadání úkolů a odevzdání splněných úkolů z pondělí proběhne ve středu 

mezi 7.45 – 8.00 – úkoly jsou zadány k vypracování ve středu a čtvrtek 

třetí zadání proběhne v pátek ve stejném čase současně s odevzdáním úkolů 

zadaných ve středu. Páteční úkoly musí žáci odevzdat vyučujícímu v pondělí při 

zahájení klasické výuky ve škole. Pokud žák zadanému úkolu nerozumí, je jeho 

povinností kontaktovat vyučujícího, aby mu zadání objasnil. 

- Všichni se učíme, takže nelze vyloučit změnu rozvrhu žáků (technické problémy, 

nemoc učitele apod.), v tom případě budou žáci i zákonní zástupci upozorněni třídním 

učitelem.  

- Časy zahájení výuky jsou pro žáka v daný den závazné. V případě, že se žák nebude 

moci výuky zúčastnit je povinností zákonného zástupce žáka omluvit v souladu se 

školním řádem. Přesný způsob omlouvání si zákonný zástupce domluví s třídním 

učitelem. Nelze však žáka omluvit dodatečně po skončení distanční výuky. 

- Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny zkratky předmětů i vyučujících, které je možné 

v případě jakýchkoli nejasností kontaktovat.  

- Vyučovací hodina trvá i v distančním vyučování 45 minut a po ní je naplánována 15-ti 

minutová přestávka, která by měla sloužit k občerstvení a případnému protažení těla 

-  Vyučování by každý den mělo být ukončeno ve 12.45 hod. – žádáme o dodržení 

tohoto rozvrhu, aby nedocházelo k přetížení žáka. 

- Žákům, kteří se přihlásili k odběru stravy ve školní jídelně bude oběd vydáván v době 

od 13.45 do 14.00 hod. a budou jej konzumovat v jídelně 1, stupně. Vzhledem ke 

ztíženým organizačním a hygienickým podmínkám žádáme všechny strávníky o 

striktní dodržení uvedeného času. Po 14.00 již nebude moci být oběd vydán – úklid a 

dezinfekce jídelny. 

V mimořádných případech (dojíždějící žák) může rodinný příslušník vyzvednout 

objednaný oběd do jídlonosiče v době od 11.30 do 12.00 hodin. Je nutné mít s sebou 

žákův čip či plzeňskou kartu.  

 


