
Vážení rodiče,  

protože se návrat dětí do školy neuskuteční podle plánu, budeme muset 

nadále pokračovat v distančním vzdělávání. 

Naše škola přizpůsobí v následujících dnech distanční výuku individuálním 

podmínkám jednotlivých žáků a možnostem rodin. Při tvorbě rozvrhu jsme 

vycházeli z doporučení MŠMT, dětských lékařů a odborníků.  

V následujících dnech bude výuka probíhat na naší škole následovně: 

1. stupeň 

- třídní učitelka se pravidelně každé ráno setká se žáky ve virtuální třídě 

(Messenger, Skype,..) 

- žáci 3.-5.ročníku se navíc 2x týdně setkají s vyučující AJ  

- zadání bude respektovat individuální pokrok, potřeby a podmínky dítěte 

 

2. stupeň 

- online hodiny budou probíhat po Skype dle níže uvedeného rozvrhu 

- zadávání a odevzdávání úkolů bude i nadále probíhat přes webové 

stránky www.skolavpyzamu.cz 

- pro žáky, kteří si potřebují vyzvednout pracovní listy ve škole, je 

vyhrazeno pondělí v době od 10 do 11 hod. 

- středa a pátek jsou vyhrazeny zejména k vypracovávání zadaných 

úkolů a individuální konzultace a pomoc s učivem 

 

NEZAPOMEŇTE: 

- výuka je pro všechny POVINNÁ 

- práce žáků je HODNOCENA 

- NEÚČAST žáků na online výuce je nutné řádně omluvit 

- DODRŽOVAT TERMÍNY odevzdání  

(vyučující uvede u jednotlivých zadání) 

 

V případě jakýchkoliv dotazů, technických problémů či zdravotních problémů 

se obraťte na třídní učitele, nebo konkrétní vyučující. 

DŮLEŽITÁ je vzájemná KOMUNIKACE. 

 

Věříme, že společně danou situaci zvládneme. Předem Vám děkujeme za 

spolupráci a přejeme pevné zdraví. 

               kolektiv pedagogů  ZŠ  a  MŠ Damníkov 

 

http://www.skolavpyzamu.cz/


ROZVRH HODIN online výuky pro II. stupeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.r. 10.00 - 10.45 11.00 - 11.45 13.00 - 13.45 

PO Aj M Čj 

ÚT F D Čj 

ST       

ČT Aj M Čj 

PÁ       

VII.r. 10.00 - 10.45 11.00 - 11.45 13.00 - 13.45 

PO M Aj Čj 

ÚT M F Čj 

ST       

ČT M Aj Čj 

PÁ       

VIII.r. 10.00 - 10.45 11.00 - 11.45 13.00 - 13.45 

PO Čj F Aj 

ÚT Čj Z M 

ST       

ČT Čj Ch Aj 

PÁ       

IX.r. 10.00 - 10.45 11.00 - 11.45 13.00 - 13.45 

PO Čj Aj M 

ÚT Čj M F,Ch 

ST       

ČT Čj Aj M 

PÁ       


