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Manuál k nabídce
individuální online výuky
I když je vzdělávání realizováno prezenčně, dochází ke stanovování karantén žáků, tříd i celých
škol. Pokud dojde k nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví (stanovuje
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hygienická stanice) a není možná osobní přítomnost více jak poloviny žáků z jedné třídy,
poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem dle školského zákona. Žáci
dané třídy, kteří nemají povinnost karantény, se nadále vzdělávají prezenčně – dochází tedy
k tzv. hybridní výuce.
Využití online výuky je efektivní i v případě absence žáka, kdy je žák schopen se vzdělávat
z domova (individuální karanténa, zlomená noha a další situace, kdy zdravotní stav žákovi
neumožňuje chodit do školy, ale dovoluje se připojit online).
Proto jsme se rozhodli nabízet online zapojení žáků do výuky i v případech, kdy nám to
neukládá školský zákon.
Chceme navázat na to, co známe, co umíme a co se nám osvědčilo v předchozích obdobích
distančního vzdělávání. Tento dokument je platný pouze pro nabídku individuálního online
vzdělávání pro žáky 2.-9. ročníku a neplatí pro povinné distanční vzdělávání.
Zákonní zástupci žáků 1. ročníku se domlouvají individuálně s třídní učitelkou na zadávání
domácí práce. V případě potřeby je možné požádat o individuální online výuku v odpoledních
hodinách (bude nutná podpora dospělé osoby).
Nastavená pravidla
● Nabídka online výuky je plně v kompetenci učitelů ZŠ TGM Štětí.
● Online zapojení do výuky se nebude týkat výchovných předmětů (tělesná výchova,
ateliér, výtvarná výchova, kultura a umění, etická výchova, mediální výchova, výchova
k občanství, hudební výchova, výchova ke zdraví, pracovní činnosti).
● Pokud bude mít žák či jeho zákonný zástupce zájem o online výuku, kontaktuje třídní
učitelku komunikačním systémem Škola OnLine minimálně den před samotným
zahájením online výuky, nejpozději do 19.00 hod.
● Žák se bude do online hodin přihlašovat včas dle rozvrhu, kde bude mít ikonku kamery,
která znamená online hodinu (mimo výchovné předměty viz výše).
● Žák bude mít během online výuky zapnutou kameru a bude ve výuce aktivní.
● V případě, že žák nehovoří, bude mít vypnutý mikrofon.
● Žák bude mít připravené pomůcky na danou hodinu.
● V případě, že žák nebude akceptovat nastavená pravidla, nebude se moci online výuky
účastnit.

Jak to bude fungovat?
1. stupeň:
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● V případě zájmu o online výuku žák či jeho zákonný zástupce kontaktuje třídní učitelku
komunikačním systémem Škola OnLine minimálně den před samotným zahájením
online výuky, nejpozději do 19.00 hod.
● Třídní učitel se individuálně domluví se zákonným zástupcem na organizaci online
výuky.
● Třídní učitel informuje ostatní pedagogy, kteří ve třídě vyučují o online výuce daného
žáka, aby se mohli připravit.
2. stupeň:
● V případě zájmu o online výuku žák či jeho zákonný zástupce kontaktuje třídní učitelku
komunikačním systémem Škola OnLine minimálně den před samotným zahájením
online výuky, nejpozději do 19.00 hod.
● Třídní učitel informuje další pedagogy, kteří ve třídě učí, o tom, že žák se bude vzdělávat
online.
● Učitelé dle vlastního uvážení a v souladu s potřebami žáka nastaví ve Škole Online ke
svým hodinám online výuku. V rozvrhu žáka se ukáže na daném předmětu ikonka
kamery, čímž žák zjistí, na které hodiny se má připojit (ikonku vidí v rozvrhu po
přihlášení do svého účtu i zákonní zástupci – mají tudíž přehled online hodin). Žák před
začátkem online hodiny klikne na ikonku kamery a bude automaticky přesměrován do
aplikace Google Meet dané hodiny, kam ho vpustí vyučující. Je potřeba (stejně jako
bylo dosud při zadávání odkazů na meety) být přihlášen do gmailu.
● Třídní učitel zajistí, aby ode dne online výuky byl v kmenové třídě k dispozici učitelům
notebook nebo iPad pro online připojení.
● Jednotliví učitelé si domlouvají organizaci online výuky se žákem individuálně v úvodu
dané hodiny po připojení.
Závěr
Důležitá je komunikace žáků či zákonných zástupců s učiteli. Vzdělávat žáky ve třídě a
poskytovat online výuku současně je pro pedagogy velmi náročné jak na přípravu, tak na
samotnou výuku. Věříme však, že tato možnost bude pro žáky přínosná a že jim zjednoduší
návrat do školy po delší absenci.
Ve Štětí dne 15. 11. 2021

PhDr. Bc. Gabriela Hrušková
ředitelka školy
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