
Nařízení ředitele školy k vynucené distanční formě vzdělávání  

č.j. 185/2020 

Hlavní komunikační kanál pro komunikaci s žáky, rodiči žáků a zákonnými zástupci je systém Bakaláři 

● elektronická žákovská knížka 
● třídní kniha 

● hodnocení a klasifikace žáků 
● KOMENS - spojení s rodiči i žáky 

○ zadávání domácích úkolů 

○ zasílání zpráv včetně omluvenek 

Dále pak vedení školy publikuje informace pro veřejnost na webové stránky www.zsnovapaka.cz. 

Sekundární systém pro komunikaci s žáky a pedagogy je G-Suite (Google Workspace), který zahrnuje  

● Gmail (pro komunikaci s žáky a učiteli) 
● Kalendář (pro plánování online schůzek) 

● Meet (pro realizaci online schůzek formou videokonference) 

● Google Učebna (pro řízenou distribuci výukových materiálů, zadávání úkolů, hodnocení) 

Jsou využívány školní e-mailové účty žáků a učitelů ve tvaru jmeno.prijmeni@zsnovapaka.cz. ‘ 

(V případě zapomenutého hesla je nutné kontaktovat správce ICT). 

Pro další operativní komunikaci lze použít i další zažité komunikační platformy (např. WhatsApp,             

Messenger, telefonní hovor apod.) dle uvážení vyučujících a po průkazné dohodě s žáky a zákonnými               
zástupci. V případě potřeby je k dispozici ICT koordinátor Ing. Ondřej Kašpar na telefonu 608 175                

370 nebo e-mailu ondra.kaspar@zsnovapaka.cz.  

Vyučovací předměty se v rámci distanční výuky dělí na hlavní a vedlejší.  

Hlavními předměty jsou ve všech ročnících český jazyk a literatura, matematika a anglický jazyk jako               

hlavní cizí jazyk. Tyto hlavní předměty budou zařazovány do rozvrhu alespoň 3x v týdnu.  

Vedlejší předměty (přírodovědný a společenskovědní blok) kromě výchov budou zařazovány do           

rozvrhu 1-2x v týdnu. Výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova,            
výchova k občanství a výchova ke zdraví budou v období distanční výuky realizována pouze              

nezávaznou inspirativní formou, a to předáváním materiálů či návodů pro samostatné činnosti žáků.  

Zadávané úkoly jsou evidovány prostřednictvím zápisu do třídní knihy v systému Bakaláři, zápis v              

třídní knize bude uveden ve formě – Distanční výuka – a příslušné téma včetně detailů k výuce.  

Do domácích úkolů se již nepropisuje probrané učivo a další poznámky k práci. Domácí úkoly jsou                

vždy zadávány nejdéle v den proběhlé výuky.  

Sobota a neděle nejsou pracovní dny, výuka neprobíhá, domácí úkoly nejsou zadávány.  

Pokud existují u žáka/rodiče technické překážky, pro které není možno distanční online výuku             
realizovat, informují o tom prokazatelně třídního učitele/učitelku nebo vedení školy, bude nastaven            

individuální postup. Škola zatím nedisponuje dostatečným množstvím přenosných zařízení         

(notebooky, tablety), které by mohla půjčit žákům.  

V Nové Pace dne 13.10. 2020  

Mgr. Milan Schlögl 

     ředitel školy 
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