
   Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice,  

17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

 
 

Pravidla pro distanční vzdělávání ve školním roce 2020/2021 pro I. stupeň ZŠ 

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 a č. 1022, o přijetí krizového opatření 
přechází žáci prvního stupně ZŠ od 14. 10. 2020 po dobu nouzového stavu na distanční formu vzdělávání. Má-li 
výuka fungovat ke spokojenosti všech zúčastněných, je potřeba na počátku stanovit jednotná pravidla, která budou 
všichni dodržovat. Při jejich sestavování bylo přihlédnuto k odpovědím rodičů v rámci dotazníkového šetření, které 
se uskutečnilo v září 2020. 

1. Všichni vyučující a žáci budou využívat jednotnou platformu „Škola v pyžamu“ a dodržovat 
stanovená „Pravidla pro distanční vzdělávání ve školním roce 2020/2021 pro I. stupeň ZŠ“. 

2. Výuka bude probíhat kombinací zadané samostatné práce (výhradně prostřednictvím 
https://www.skolavpyzamu.cz/)  a on-line výuky formou videokonferencí (na stejné platformě). Všichni 
třídní učitelé 1. stupně do 14. 10. 2020 rozešlou rodičům přes Bakaláře základní informace a odkaz na 
přihlášení do virtuální třídy Školy v pyžamu. 

3. Rozvrh distanční výuky bude odlišný od rozvrhu prezenční výuky.  

4. Videokonference jednotlivých předmětů mohou probíhat pondělí až pátek v době od 8:00 do 11:30 hodin, 
a to pro hlavní předměty Čj, M, Prv, Př, Vl a Aj) v rozsahu 1 hodina/předmět týdně. Termín pro konkrétní 
videokonference si stanovují jednotliví vyučující sami (ve sdíleném prostředí virtuální třídy na  
https://www.skolavpyzamu.cz/ . Přehled jednotlivých videokonferencí pro danou třídu 1. stupně ZŠ je 
uveden na online nástěnce Školy v pyžamu (s platností od 19. 10. 2020). 

5. Kompletní pokyny na daný týden budou žákům k dispozici vždy nejpozději v pondělí do 12:00 hodin. 
Učitelé mohou zasílat další informace na www.skolavpyzamu.cz průběžně v pracovní dny od 8 do 16 hodin 
(hodnocení, komentáře k odevzdaným úkolům apod.).  

6. Rodiče žáků, kteří nemají doma možnost pracovat na internetu, oznámí neprodleně tuto skutečnost 
svému třídnímu učiteli/učitelce. Za této situace si prozatím budou vyzvedávat úkoly osobně ve škole dle 
individuální domluvy (škola ještě nedisponuje avizovanou IT technikou na zapůjčení žákům). 

7. Průměrná denní časová náročnost na žáka v daném týdnu by neměla překročit 2 – 4 hodiny (120 – 240 
minut). Doporučujeme proto, aby si žáci zadanou práci vhodně rozvrhli a předcházeli tak jejímu 
hromadění. 

8. Termín pro splnění zadané týdenní samostatné práce stanovují individuálně jednotliví vyučujícím. Na 
obsah distanční výuky bude po ukončení distanční výuky navazovat prezenční výuka ve škole. 

9. S ohledem na ustanovení §184a školského zákona je účast na distančním vzdělávání pro všechny žáky 
povinná. Pro omlouvání absence při online výuce platí stejná pravidla jako při prezenčním vzdělávání. 

10. Distanční výuka bude hodnocena v souladu s Klasifikačním řádem. Klasifikace bude průběžně zapisována 
do programu Bakaláři. 

11. V souladu s metodikou MŠMT ohledně distančního vzdělávání od 12. 10. 2020 mají žáci i při této formě 
vzdělávání zákonný nárok na dotovaný oběd. Žáci 1. stupně, kteří budou na distanční výuce a budou mít o 
stravování ve ŠJ zájem, mohou osobně přijít na oběd do školní jídelny (v době od 12:00 do 12:45 hodin, 
vchodem od hřiště). Před uzavřením školy byli všichni strávníci z oběda automaticky odhlášeni. Zájemci o 
stravování od 14. 10. 2020 si oběd znovu přihlásí. 

12.  „Pravidla pro distanční vzdělávání ve školním roce 2020/2021“ mohou být s ohledem na aktuální 
organizační, hygienická a epidemiologická opatření vydaná orgány státní správy nebo zřizovatelem školy 
aktualizována. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 14. října 2020.  

Č.j.: ZŠMŠKop17/449/2020 

          Mgr. Zdeňka Havlíková 

V Kopřivnici dne 13. 10. 2020       ředitelka školy  
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