
Základní platformou pro online výuku jsou nástroje:

 1. Výukový web školy pro žáky 1.–3. ročníků + podpůrné komunikační nástroje umožňující  
 propojení třídního učitele s žáky/rodiči

 2. Google učebna pro žáky 4.–5. ročníků + podpůrné komunikační nástroje umožňující  
 propojení třídního učitele/vyučující daných předmětů s žáky/rodiči

 3. Google učebna pro žáky 6.–9. ročníků + podpůrné komunikační nástroje umožňující  
 propojení třídního učitele/vyučující daných předmětů s žáky/rodiči

Škola bude průběžně využívat tato prostředí pro zařazování  

online výukových lekcí, chatů, audio či videohovorů. S jejich pomo-

cí budou sdíleny podpůrné materiály (např. videotutoriály, návody, 

postupy, vysvětlení, výklad), zadávány, odevzdávány i hodnoceny 

úkoly, práce a  projekty. Škola bude využívat online aplikace pro 

spolupráci (G Suite for Education), testování, dotazníková šetření 

i zpětnou vazbu (např. Google Formuláře). 

Dále bude možno využít školní e-mailové účty (jmeno.prijmeni@

machovka.cz) pro žáky 4.–9. ročníků a  další aplikace či ověřené 

relevantní zdroje.

Kromě těchto nástrojů a aplikací pro vlastní výuku bude využíván 

i  školní komunikační systém Škola Online (rodiče, žáci 4.–9. ro-  

čníků, učitelé a vedení školy), webové stránky školy www.machov-

ka.cz, a  to zejména pro předávání informací žákům a  zákonným  

zástupcům ze strany školy a  případnou vzájemnou komunikaci 

mezi zákonnými zástupci a školou. Hlavním komunikačním kaná-

lem mezi zaměstnanci školy jsou pracovní e-mailové adresy ve 

formátu jmeno.prijmeni@machovka.cz.

Škola v případě vynucené distanční formy výuky sestaví (v případě 

potřeby) zvláštní rozvrh s určenými časy pro synchronní výuku ze-

jména stěžejních předmětů v daném týdnu. Informuje žáky i jejich 

zákonné zástupce.

Zadávané úkoly jsou evidovány prostřednictvím zápisu do třídní 

knihy v systému Škola Online, zápis v třídní knize bude uveden ve 

formě: Distanční výuka – příslušné téma.

Vyučovací předměty se v  rámci distanční výuky dělí na hlavní  

a vedlejší. 

Hlavními předměty jsou:

• Ve všech ročnících český jazyk a   literatura, matematika  

a anglický jazyk jako hlavní cizí jazyk.

• Tyto hlavní předměty budou zařazovány do výuky nejméně  

2x v týdnu.

Vedlejší předměty kromě výchov budou zařazovány do rozvrhu 

1–2x v týdnu.

Předměty výchovného charakteru (např. výtvarná výchova) budou 

v období distanční výuky realizovány pouze občasnou doplňkovou 

(dobrovolnou) formou, a  to předáváním materiálů či návodů pro 

samostatnou činnost žáků.

Metodický pokyn nabývá účinnosti dne 13. 10. 2020
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