
Základní škola, Trutnov, R. Frimla   816  

Milí žáci, vážení rodiče,

všichni jsme si přáli, abychom se už nedostali do situace, že bude žákům znemožněna přímá
účast na vyučování ve škole. Bohužel od pondělí 12. října nás opět čekají změny. Asi už víte,
které třídy a jak do školy chodit budou a kdy bude probíhat distanční výuka. Pro jistotu Vám
to připomínám znovu a přikládám další důležité informace.

 V týdnu od  12. do 16. října 2020 se budou  6. a 9. ročníky vzdělávat  prezenčně -
chodí do školy, 7. a 8. ročníky se budou povinně vzdělávat distanční formou.

 V týdnu od  19. do 23. října 2020 se budou  7. a 8. ročníky vzdělávat  prezenčně -
chodí do školy, 6. a 9. ročníky se budou povinně vzdělávat distanční formou.

 Žáci, kteří se vzdělávají distanční formou, mají nárok na oběd. Z tohoto důvodu jim
nebude automaticky odhlášen. Pokud žák na oběd nepůjde, prosím, nezapomeňte ho
odhlásit nejpozději do 7 hodin ráno v daný den. Strava nemůže být zpětně odúčtována.
Pro žáky, kteří na oběd půjdou, je stanoven čas výdeje 14.00. V tuto dobu musí jít do
jídelny vchodem nad hřištěm. Nepřevlékají se v šatnách, musí mít s sebou roušky a
dodržovat pokyny pracovníků školy. Odhlášení lze provést: pomocí webové aplikace
Strava (https://www.strava.cz/strava/stravnik/prihlaseni), mobilní aplikace Strava.cz,
sms  na  č.  739 274 148,  telefonicky  na  č.  499 815 211,  739 274 148  nebo  mailem
lhotska@4zsrf.cz.

Rozvrh hodin – distanční výuka (pošle vám ho během víkendu paní zástupkyně Kočanová)

 Vycházeli jsme z původního rozvrhu, jsou v něm jen drobné úpravy.
 Červeně  označené  hodiny  MEET  znamenají,  že  učitel  bude  spojen  se  žáky  přes

videokonferenci  (odkaz  je  přímo  v Classroomu)  a  budou  společně  pracovat.  Tyto
hodiny jsou pro žáky povinné. Pokud se nemohou zúčastnit, musí být omluveni – viz.
Pravidla distanční výuky.

 Videokonference nemusí nutně být v rozsahu 45 min. Učitel učí i prezenčně a může se
stát, že se o chvilku opozdí. Žáci vždy počkají na učitele nebo na jiný pokyn.

 Hodiny označené KONZ znamenají, že žáci pracují samostatně na zadaném úkolu, ale
mohou také sloužit jako konzultace s učitelem. (Žák potřebuje něco vysvětlit, neví si
s úkolem rady atd.).  Konzultace  budou probíhat  především prostřednictvím Google
Classroom  –  buďto  jako  meet  nebo  zprávy  v komentářích  Classroom  nebo  jinou
dohodnutou formou. 

 V následujících dvou týdnech nebude distančně probíhat výuka Tv, Hv, Vv a Člap (6.
a 7. tř). 

 V předmětech  VOZ  a  Člap  (8.  a  9.  tř.)  bude  žákům  zadán  úkol  do  Classroomu
s termínem odevzdání, ale videokonference nebude probíhat.

 Mohou samozřejmě nastat změny, na které budeme průběžně reagovat. Sledujte proto,
prosím, zprávy v systému Bakaláři – Komens a žáci i v Classroomu.

https://www.strava.cz/strava/stravnik/prihlaseni
mailto:lhotska@4zsrf.cz


Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční
výuku. Zaměříme se především na stěžejní výstupy v hlavních předmětech.

Rozvrh hodin – prezenční výuka

 Pro žáky, kteří chodí do školy, bude platit stávající rozvrh hodin. Samozřejmě i v něm
mohou nastat změny, proto také sledujte Bakaláře – Komens. 

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte  na svého třídního učitele  nebo případně vedení
školy. 

Doufám, že vše společně zvládneme a hlavně,  že se zase budeme moci co nejdříve vrátit
k běžné výuce ve škole.

Přeji Vám všem hodně zdraví

Mgr. Jitka Libřická
ředitelka školy


