
PRAVIDLA ON-LINE VÝUKY PRO ŽÁKY 
V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY 

 
ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDÍ - z množství nabídek jsme se 
rozhodli vybrat tyto možnosti, ve kterých společně komunikujeme: 
1) portal.dmsoftware.cz  
- hlavní informační nástroj komunikace mezi učiteli - žáky a rodiči 
- zadávání samostatné práce, materiálů k samostudiu 
- posílání zpráv  
- na portal.dmsoftware.cz jsou registrováni všichni rodiče a žáci od 5. do 9. ročníku 
- obnovit přihlašovací údaje na portal.dmsoftware.cz může žákům i rodičům třídní 
učitel/učitelka  
2) e-maily 
- každý učitel má e-mail ve tvaru: prijmeni@zsjeseniova.cz 
- učitelé registrovaní na office.com mají také e-mail: prijmeni@jeseninka.cz 
- prostřednictvím e-mailů rodičů je zadávána samostatná práce a materiály ke studiu 
žákům od 1. do 4. ročníku  
- při zasílání zpráv s přílohou (především u fotografií) je důležité upravit velikost 
souboru (třeba v programu Malování) 
3) office.com (Office365)  
- všichni žáci od 5. do 9. ročníku obdrželi registrační údaje na office.com 
- žáci 1. až 4. ročníku, resp. rodiče žáků, jen v případě, že o registraci požádala třídní 
učitelka 
- z nástrojů na Office365 učitelé využijí především Teams na videohovory/ Forms na testy 
a kvízy/ sdílené soubory ve Wordu, Excelu a PowerPointu - výklad, studijní materiál 
- obnovit přihlašovací údaje na office.com může žákům Vendula Jurášková, 
ředitelka školy 
 

PRAVIDLA PRO VIDEOHOVORY 
1) Učitel/učitelka respektuje skutečnost, že videohovor vyžaduje určité technické vybavení, 
kterým nedisponuje každý žák. 
2) Jedna třída může mít za den maximálně dva videohovory - míněno třídní 
kolektiv/skupina. 
3) Plánované třídní videohovory zaznamenávají učitelé do rozvrhu 
na portal.dmsoftware.cz, žáci je vidí v běžném rozvrhu. 
4) Žák si může domluvit individuální konzultaci formou videohovoru s pedagogem. 
 
HODNOCENÍ A KLASIFIKACE V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY 
1) Každý z pedagogů hodnotí, slovně komentuje i klasifikuje, poskytuje žákovi zpětnou 
vazbu, zda samostatnou práci zvládl a na jaké úrovni.  
2) V průběhu nadcházejícího týdne budou žáci, resp. rodiče, seznámeni 
s návrhy hodnocení za III. čtvrtletí. V případě, že žák není spokojen se svým 
hodnocením, neprodleně kontaktuje příslušného pedagoga s dotazem “V čem se má 
zlepšit?” “Jak si může některá hodnocení opravit?”  



Návrhy čtvrtletního hodnocení 
po zadání příkazu Hodnocení -

3) Jaká je realita? Škola musí žákovi vystavit
VYSVĚDČENÍ. Podle informací z médií vyvozujeme, že budeme mít 
i učitelé - velmi málo času, abychom teprve po otevření škol zjišťovali reálný stav věcí. 
 

OBECNÁ PRAVIDLA ON
1) Komunikujte s pedagogy on
možná. 
2) Nestresujte se s technikou/ptejte se/ učte se
ON-LINE. 
3) Učitelé se drží pravidla 
ročníků.  
4) Učitelé nepřekračují při zadávání 
dotaci svého předmětu.  
5) Škola nezadává samostatná cvičení a úkoly z 
doporučením pro zpestření volného času. 
6) Pedagogičtí pracovníci 
s žáky také asistentky.  
7) Vedení školy vnímá situaci 
v souvislosti s přijímacím řízením na střední školy
 Sledovat stránky školy a 
 Splnit maximální část samostatné práce ze všech 

klasifikace deváťáků na konci školního roku 2019/2020 
 Vedení školy zvažuje upravit výuku 

aby nabyli jistoty na přij
na český jazyk a matematiku.
hodnocení ze všech ostatních předmětů

Návrhy čtvrtletního hodnocení najdete od 7. dubna na portal.dmsoftware.cz
- Výpisy hodnocení - Hodnocení žáka/studenta

 

Škola musí žákovi vystavit na konci školního roku hodnocení 
Podle informací z médií vyvozujeme, že budeme mít 

, abychom teprve po otevření škol zjišťovali reálný stav věcí. 

OBECNÁ PRAVIDLA ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽÁKY
s pedagogy on-line - jiná forma vzdělávání není v

technikou/ptejte se/ učte se -  i my se učíme, 

lé se drží pravidla „méně je více“. Část učiva bude přesunuta do vyšších 

nepřekračují při zadávání samostatné práce a materiálů ke studiu 

samostatná cvičení a úkoly z Vv, Tv, Pč a Hv
doporučením pro zpestření volného času.  

Pedagogičtí pracovníci nezapomínají na žáky s SVP a zapojují do komunikace 

situaci u žáků devátých ročníků jako 
souvislosti s přijímacím řízením na střední školy. Doporučujeme: 

stránky školy a informace výchovného poradce 

část samostatné práce ze všech předmětů 
deváťáků na konci školního roku 2019/2020 uzavřena

zvažuje upravit výuku (rozvrh) žáků devátých ročníků 
na přijímací řízení, tj. zaměřit se po otevření školy především

český jazyk a matematiku. Důležitým předpokladem je vš
hodnocení ze všech ostatních předmětů v době otevření školy. 

portal.dmsoftware.cz 
Hodnocení žáka/studenta 

 

na konci školního roku hodnocení -  
Podle informací z médií vyvozujeme, že budeme mít všichni - děti 

, abychom teprve po otevření škol zjišťovali reálný stav věcí.  

ŽÁKY 
není v současné době 

, jak učit a řídit školu 

. Část učiva bude přesunuta do vyšších 

a materiálů ke studiu časovou 

Vv, Tv, Pč a Hv, mohou být pouze 

a zapojují do komunikace 

jako velmi náročnou, 
 

 

předmětů tak, aby mohla být 
uzavřena. 

žáků devátých ročníků tak, 
po otevření školy především 

Důležitým předpokladem je však uzavřené 



TŘÍDNÍ UČITELÉ 
1) Mají za úkol být v kontaktu s žáky a se zákonnými zástupci. 
2) Sledují četnost přihlášení žáků na portal.dmsoftware.cz  
3) Informují ostatní vyučující o objektivních příčinách (nemoc, nedostatečné technické 
vybavení…) proč žák nepracuje on-line (především 2. stupeň) 
 
Pokud máte nějaké otázky, zeptejte se… 

Pokud bude otázek moc, víme, že jsme vám neposkytli přesné a dostačující 

informace. 

 

Co ale víme bezpečně, že to společně zvládneme!  

Mgr. Vendula Jurášková  

PhDr. Gábina Babušová, Ph.D. 

Mgr. Martin Tauber 


