
Vážení rodiče,

protože vládou slibovaný návrat žáků do škol 2. listopadu 2020 se nekoná, od příštího týdne 
zahájíme on-line výuku, při které budou vaše děti v každodenním spojení se svými učiteli.

Jak to bude probíhat: 
Setkávat se budeme na platformě pro videokonference Jitsi Meet, která nevyžaduje žádnou 
instalaci, žádnou registraci, je jednoduchá na ovládání, je v češtině a lze ji spustit jak na stolním 
počítači nebo notebooku, tak i na tabletech a chytrých telefonech (smartphonech). Stačí, aby dítě 
mělo k dispozici některé z těchto zařízení. 
Videokonferenci (pro nás to bude vlastně vyučovací hodina) založí vždy učitel a žáky, kteří se mají 
účastnit, do ní pozve tak, že jim pošle do mailu přímý odkaz, na který stačí kliknout a tím se žák 
připojí k ostatním do on-line vyučovací hodiny a vlastně se ocitne ve virtuální třídě s ostatními žáky
a učitelem.

Co budeme potřebovat od vás: 
Jediné, co od vás budeme potřebovat, je platná mailová adresa, na kterou těsně před zahájením 
virtuálního vyučování (cca 5 – 10 minut) učitel pošle odkaz, pomocí kterého se žák připojí. Ideální 
by byla přímo mailová adresa žáka, který se pak přihlásí do svého mailu, klikne na odkaz a tím se 
připojí k ostatním. Pokud žák svoji mailovou schránku nemá a zatím ani neuvažujete o jejím 
zřízení, musí to být mailová adresa někoho, kdo v danou hodinu bude se žákem u počítače a ve 
svém mailu žáka kliknutím na odkaz připojí do vyučování. Pak může svůj mail klidně odhlásit a 
zavřít, žák už bude připojen.

Kam nám pošlete mailové adresy: 
Mailové adresy posílejte co nejdřív přímo na maily jednotlivých vyučujících podle ročníků takto:   

    
          1. roč. dasakosutova@seznam.cz

    2. + 3. roč. jitka.kumrova@seznam.cz
     4. + 5. roč. zskriz@seznam.cz, natka212@centrum.cz (na oba maily)

Jaká bude týdenní organizace výuky:
Každé pondělí (a začínáme už 2. listopadu) mezi 7:30 – 8:30 přinesou všichni žáci do školní šatny 
vypracované úkoly za minulý týden (sešity, pracovní listy apod.). Jednotliví učitelé během 
dopoledne úkoly opraví a mezi 12:00 – 13:00 si žáci opravené sešity opět ve škole vyzvednou. 
V případě nemoci žáka úkoly přinesou rodiče, prarodiče apod.
Výše uvedené hodiny jsou rovněž vyhrazeny ke konzultacím při jakýchkoliv nejasnostech, které se 
budou týkat zadávaného a probíraného učiva.
Vlastní on-line výuka bude probíhat od úterý do pátku převážně v dopoledních hodinách. Přesný 
rozpis podle jednotlivých ročníků zveřejníme zítra, tj. v pátek 30.10.2020. 

Pár slov závěrem – předpokládám, že si všichni uvědomujeme, že distanční on-line výuka v žádném
případě nemůže nahradit plnohodnotnou prezenční výuku přímo ve škole, zvlášť na 1. st. ZŠ!
Zázraky nedokážeme dělat nikdo, ani my jako učitelé, ani vy jako rodiče a už vůbec ne vaše malé 
děti. Velká část práce bude ležet na vás, rodičích, zvlášť u žáků 1. - 3. ročníku, kde je pozornost dětí
ještě velmi nestabilní a rozptýlená, dítě se prostě nevydrží po celou dobu soustředit a navíc není 
ještě schopno pracovat samostatně. Proto k sobě buďme vzájemně tolerantní a nepožadujme 
po sobě vzájemně to, co prostě nejde.
Zároveň ale pevně věřím, že společnými silami tuto nelehkou dobu překonáme a že se co nejdřív 
s dětmi potkáme ve škole.

Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy
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