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V Jindřichově Hradci dne 9. října 2020

Vážení žáci, vážení rodiče,
vzhledem k mimořádnému opatření vlády ČR ze dne 8. října 2020 bude od pondělí 12. října
2020 zavedena kombinovaná distanční výuka na 2. stupni ZŠ. Na naší škole bude toto nařízení
fungovat v následujícím modelu:
Termín
12. 10. 2020 – 16. 10. 2020
19. 10. 2020 – 23. 10. 2020

Prezenční výuka
6. A; 7. A; 8. A; 9. A
6. B; 7. B; 8. B; 9. B

Distanční výuka
6. B; 7. B; 8. B; 9. B
6. A; 7. A; 8. A; 9. A

V praxi to znamená, že všechny „áčkové“ třídy se budou od pondělí 12. října 2020 vzdělávat
prezenčně ve škole, zatímco „béčkové“ třídy budou mít distanční výuku doma. Od pondělí
19. října 2020 se tyto třídy prohodí a na distanční výuku přejdou „áčkové“ třídy. Toto opatření
je vládou ČR zatím nastaveno na 14 dní. Výuka na 1. stupni a provoz školní družiny bude i
nadále probíhat v běžném režimu dle platného rozvrhu hodin.
V pondělí 26. října 2020 a úterý 27. října 2020 jsou vyhlášeny dny volna, kdy žáci nejdou do
školy a ani nebude probíhat distanční výuka, ve středu 28. října 2020 je státní svátek a ve
čtvrtek 29. října 2020 a v pátek 30. října 2020 jsou podzimní prázdniny. O výuce v následném
období bude rozhodnuto v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace.
Upozorňujeme, že distanční výuka je od letošního školního roku pro žáky povinná. Pokud by
některý z žáků neměl přístup k hardwarovému vybavení IT, škola mu může v odůvodněných
případech zapůjčit své přenosné zařízení (notebook, chromebook). Připojení k internetu však
není v možnostech školy žákům zajistit, v těchto případech bude distanční výuka řešena
individuálně s rodičem žáka.
Veškeré pokyny pro distanční výuku budou zadávány přes systém Bakaláři, stejně tak zde bude
uveden přístup ke studijním materiálům uloženým ve sdíleném prostředí. Žáci s tímto
systémem byli seznámeni v minulých dnech v rámci výuky a současně budou pro žáky také
připraveny do pondělí 12. října 2020 jednoduché videomanuály, ve kterých naleznou
jednotlivé kroky pro práci v prostředí distanční výuky. Pokud by i přesto některý z žáků
nezvládal přístup k distanční výuce, může kontaktovat svého třídního učitele, popřípadě
vyučujícího informatiky Martina Tučka (martin.tucek@2zsjh.cz, tel.: 384 361 910) a
dohodnout se s nimi na individuální konzultaci přímo ve škole.
Rodiče uvidí po přihlášení do Bakalářů pod svými přihlašovacími údaji obsah žákovského účtu
a zadané pokyny k domácí přípravě v přehledu na úvodní obrazovce a také pod záložkou
„domácí úkoly“. Pokud by i rodiče měli problémy s přehledem zadání domácí výuky u svého
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dítěte, mohou si domluvit individuální konzultaci se zástupcem ředitele školy Mgr. Pavlem
Kúnem na emailu pavel.kun@2zsjh.cz, popřípadě telefonicky na tel.: 384 361 911.
Vyučující mohou využívat i další platformy pro podporu výuky a komunikaci s žáky (jednotlivci
i skupinami) – jedná se o aplikace Teams, Skype, Forms, YouTube apod. Stejně tak mohou
žákům předávat současně pokyny a materiály prostřednictvím školních emailů v MS 365, ale
stále platí, že bude dodrženo jednotné zadávání přes Bakaláře.
Pokud by žák ztratil své přístupové údaje do Bakalářů, musí kontaktovat svého třídního učitele
a ten mu je zprostředkuje. V případě rodičovských účtů prosím opět kontaktujte zástupce
ředitele školy Mgr. Pavla Kúna. V případě, že si některý z rodičů dosud nevyzvedl přihlašovací
údaje do Bakalářů, stále má možnost si je vyzvednout na vrátnici školy v pracovních dnech
v čase od 07:30 do 15:30 hodin, popřípadě se může opět domluvit individuálně se zástupcem
ředitele školy Mgr. Pavlem Kúnem.
Z dalších platných opatření v oblasti základního vzdělávání uvádíme, že výuka hudební
výchovy může probíhat pouze bez zpěvu, tělesná výchova na 2. stupni nemůže probíhat
formou sportovních aktivit, ale může být naplněna jiným relevantním obsahem. V současné
době je také zakázána výuka plavání na školách.

Žáci, kteří se budou vzdělávat v režimu distanční výuky, budou mít automaticky odhlášené
obědy ve školní jídelně.

Děkujeme za Vaši spolupráci, s pozdravem

podepsal
Mgr. Jan Digitálně
Mgr. Jan Javorský
Datum: 2020.10.09
Javorský 11:12:00 +02'00'

Mgr. Jan Javorský
ředitel školy

