
Rozpis vedení výuky v 6. a 7. ročník 

- 12. 10. – 16. 10. – prezenční výuka 

o Žáci chodí do školy, probíhá výuka, v jejímž rámci jsou průběžně připravováni na další týden distanční 

výuky (postupné zadávání úkolů, vysvětlování postupu výuky v dalším týdnu) 

o Pokud to bude možné, tak v tomto týdnu bude výuka výchov (Tv, Vv, Hv, Pv) nahrazena procvičováním 

profilových předmětů 

o Zadání práce na distanční výuku bude touto formou 

 Předměty, kde jsou k dispozici pracovní sešity (Čj, Ma, Aj, Nj, Rj, …) – bude zadána práce z těchto 

sešitů 

 Ostatní předměty kromě výchov – budou zadány úkoly ve smyslu nastudování dalších kapitol a 

provedení výpisků 

 U výchov nebudeme distanční výuku v tomto jednom týdnu řešit 

- 19. 10. – 23. 10 – distanční výuka 

o Žáci doma zpracovávají zadané úkoly 

- 26. 10. – 30. 10. 

o Žáci jsou doma, otázka zadání úkolů i na 26. 10. a 27. 10. bude ještě řešena 

Rozpis vedení výuky v 8. a 9. ročník 

- 12. 10. – 16. 10. – distanční výuka 

o Žáci doma zpracovávají zadané úkoly 

o Úkoly budeme zadávat pomocí systému Bakaláři 

o Zadání práce na distanční výuku by mělo být ideálně touto formou 

 Předměty, kde jsou k dispozici pracovní sešity (Čj, Ma, Aj, Nj, Rj, …) – bude zadána práce z těchto 

sešitů 

 Ostatní předměty kromě výchov – budou zadány úkoly ve smyslu nastudování dalších kapitol a 

provedení výpisků 

 U výchov nebudeme distanční výuku v tomto jednom týdnu řešit 

- 19. 10. – 23. 10 – prezenční výuka 

o Žáci chodí do školy a probíhá výuka 

o Řeší se kontrola a opravy práce z distanční výuky 

- 26. 10. – 30. 10. 

o Žáci jsou doma, otázka zadání úkolů i na 26. 10. a 27. 10. bude ještě řešena 

Na závěr je potřeba zmínit, že dle nové úpravy školského zákona je nyní distanční výuka již povinná. Zadané úkoly jsou 

žáci povinni plnit, vyučující má možnost jejich splnění ohodnotit. 

 


