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1 Rotační výuka 
 
1. – 5. ročníky – budova školy v Radniční ulici   
6. – 9. ročníky – budova bývalé SPŠ (vedle MěÚ Loket) 
 

 

03. 05. – 07. 05. 2021 (sudý týden) 

Prezenčně Distančně Prezenčně Distančně 

4. 1. 9. 6. 
5. A 2. A 8. A 7. A 

5. B 2. B 8. B 7. B 

 3. 
  

 

10. 05. – 14. 05. 2021 (lichý týden) 

Prezenčně Distančně Prezenčně Distančně 

1. 4. 6. 9. 
2. A 5. A 7. A 8. A 

2. B 5. B 7. B 8. B 

3.  
 

9. 
 

V následujících týdnech vzdělávání žáků dle rozvržení v sudém a lichém týdnu (viz tabulky). 

1.1 Časový harmonogram příchodu žáků na vyučování 

1.1.1 Budova školy v Radniční ulici – I. stupeň 

 
ZŠ Loket – Radniční ulice 

Ročník  Čas příchodu  

1.     / 4. 7.40 

2. A / 5. A 7.45 

2. B /  5. B 7.50 

3. 7.55 

 

1.1.2 Budova bývalé SPŠ (vedle MěÚ Loket) 

ZŠ Loket – budova bývalé SPŠ 

Ročník  Čas příchodu  

8.  A, B   / 9. 7.30 – 7.40 
6. / 7. A, B 

 
V případě dřívějšího spoje nebo v jiných nutných případech nahlaste třídním učitelům čas ranního 
vstupu žáka do budovy. 
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2 Obecné informace  

2.1 Testování žáků antigenními testy 
• Žáci na I. stupni se budou testovat pouze 1x v týdnu, první den příchodu do školy (většina v 

pondělí) a žáci na II. stupni se budou testovat prozatím 2x v týdnu – v pondělí a ve čtvrtek. 

• Rodič žáka 1. až 3. ročníků bude moci být přítomen u samotestování svého dítěte (dohled 

učitele). Nikoliv ve třídě, ale v sektoru k tomu určenému (v přízemí školy). Prosíme, zájemci 

vyčkají před školou, jakmile skončí příchody žáků do školy, bude rodič s dítětem vpuštěn do 

vymezeného a určeného prostoru k testování a vyčká na výsledek testu. Poté bude místnost 

vydezinfikována a bude moci jít na řadu další zájemce. 

• Netestují se žáci po prodělání Covid-19 do 90 dnů od prvního pozitivního testu (dokládají žáci 

Printscreenem SMS z mobilu o pozitivním výsledku, e-mailem o pozitivním výsledku, který 

obdrželi, potvrzením od lékaře). 

• Testování se dále neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek PCR testu nebo 

negativního výsledku POC antigenního testu provedený na odběrovém místě, které nejsou 

starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. 

• Testování pro 2. stupeň bude probíhat od 7.40 do 8.10 hodin v pondělí a ve čtvrtek. 

• Testování je formou samotestů. U testování je přítomný vyučující první hodiny s pomocí 

asistentky pedagoga. Testy jsou typu SingClean. ODKAZ NA VIDEO A LETÁK 

• Žáci mohou mít vlastní testy určené pro samotestování laickou osobou. Musí to být však testy 

schválené MZ. Pokud chcete využít vlastní test, oznamte to minimálně den předem třídní 

učitelce. Na stránce MZ https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-

mz-vyjimku/ najdete seznam schválených testů. 

• Pokud některému z žáků vyjde pozitivní výsledek testu, škola vyrozumí zákonné zástupce, žák 

dostane potvrzení o výsledku testu a odchází ze školy (vyplňte prosím přiložený SOUHLAS). V 

případě pozitivního testu při čtvrtečním testování odchází celá třída. 

• Při nesouhlasu s rouškou či testováním můžete své dítě ponechat v týdnu probíhající prezenční 

výuky doma, půjde o omluvenou absenci a vyučují dětem zašlou úkoly. 

2.2 Distanční výuka 1. – 9. ročníky 
● Jsou povoleny skupinové konzultace 6 žáků + 1 pedagog. O jejich organizaci rozhoduje ředitel 

školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. 

● Pokyny k výuce předávají jednotlivý vyučující na žákovský e-mail. 

● Domácí úkoly zadávají vyučující výhradně prostřednictvím Bakalářů – sekce Domácí úkoly. 

● Žáci sledují informace na Bakalářích, rozvrh on-line výuky, záložku Domácí úkoly (materiály, 

zadání), školní e-maily. 

● Žáci komunikují s pedagogy školy školní e-maily či zprávami zaslanými v Bakaláři. 

● Rozvrh v Bakaláři je stanoven pro on-line výuku přes Google Meet. Časové rozvržení plnění 

zadaných úkolů v ostatních předmětech daného ročníku s ohledem na termín odevzdání si žáci 

organizují sami. 

● Distanční výuka je pro žáky povinná, řídí se rozvrhem třídy. Výuka bude probíhat on - line 

formou (Google Meet, Classroom, Bakaláři – Domácí úkoly). 

● Pedagogové jednotlivých předmětů zasílají na žákovské e-maily pozvánky na on-line výuku. 

Kliknutím na odkaz v pozvánce se žáci na danou výuku přihlásí. Nebude povoleno přihlášení 

jiným způsobem či z jiného než žákova e-mailu. 
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● Žáci, kteří jsou off-line, toto oznámí okamžitě TU.  Vyučující předmětů poskytnou materiály 

k výuce, které budou po domluvě k vyzvednutí ve škole. 

● Samostatné práce a domácí úkoly budou zadávány průběžně v návaznosti na on-line výuku. 

● Omlouvání žáků stejné jako v prezenční formě. 

● Doučování, pedagogické intervence, předměty speciálně-pedagogické péče budou probíhat 

on-line přes Google Meet v časech stanovených jednotlivými pedagogy po domluvě s žáky, 

rodiči, nebo v podobě individuálních, či skupinových konzultací. 

● Délka vyučovací distanční hodiny závisí na rozhodnutí vyučujícího a je v rozsahu 30 – 45 minut, 

pokud nebude stanoveno jinak (výukový blok). 

2.3 Prezenční výuka 
• Bude probíhat dle rozvrhu jednotlivých tříd. 
• Po celý den bude zajištěna homogenita třídního kolektivu – nebude docházet ke 

vzájemnému promíchání žáků různých tříd. 
• Výuka může probíhat i venku. 
• Jsou povoleny sportovní aktivity a tělocvik venku – pro tyto případy žáci nemusí mít roušky. 

Dodržuje se homogenita tříd. 

• V hodinách Hv stále platí zákaz zpěvu. 

• Po celou dobu mají mít žáci nasazenu ochranu úst a dýchacích cest – chirurgické roušky: 
• stále platí povinnost nošení chirurgických roušek i na veřejnosti, tj, i při cestě do školy 

a čekání na začátek vyučování před školou, 
• roušku mohou žáci odložit pouze pokud budou jíst a pít, nebo pro vzdělávacích 

aktivitách ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (např.  tělocvik). 
• Všichni zaměstnanci školy jsou pravidelně testováni na Covid - 19, případně se na ně vztahuje 

výjimka z testování. Při kontaktu se žáky budou užívat respirátor třídy FFP2. 

3 Školní stravování 

3.1 Ž a ci prezenc ní  vy uky 
• Se mohou stravovat ve školní jídelně za dodržení protiepidemická opatření. 

• Docházejí do školní jídelny dle časového harmonogramu. 

• Dále vše jako v běžném provozu školy. 

3.2 Ž a ci distanc ní  vy uky 
● Přihlášení a odhlašování obědů je jako v době prezenční výuky v režii zákonných zástupců. 
● Obědy je třeba přihlásit, či odhlásit předem telefonicky, nebo v aplikaci Strava.cz. 
● Odběr obědu je umožněn v rámci školního stravování za dotovanou cenu jako při prezenční 

výuce (žák hradí pouze potraviny). 
● Lze odebírat oběd pouze do vlastního jídlonosiče. 
● Žáci si oběd mohou vyzvednout do vlastního jídlonosiče v době od 12.00 hodin do 14.15 hodin.   
● Jídlonosiče je zapotřebí dodat do ŠJ nejlépe den předem, v krajním případě do 8.00 hodin  

v den, na který je oběd objednán. Jídlonosič musí být označen jménem a příjmením strávníka. 
● Pro výdej oběda je nutné použít čip (možno přiložit k jídlonosiči). 
● Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit respirátory. 

3.3 Cizí  stra vní ci 
● Obědy budou vydávány do vlastních jídlonosičů v době od 11.00 hodin do 11.30 hodin. 
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● Jídlonosiče je zapotřebí dodat do ŠJ nejlépe den předem, v krajním případě do 8.00 hodin v 

den, na který je oběd objednán. Jídlonosič musí být označen jménem a příjmením strávníka. 

● Cizí strávníci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit respirátory. 

 
Jídlo si nesmí vyzvednout nikdo, kdo je v nařízené karanténě. Při výdeji obědů dodržujte 
veškerá protiepidemická opatření. 

 4 Školní družina 
• Ve školní družině se dodržuje homogenita tříd, a to od 6.00 hodin. Odpolední družina je v 

provozu do 16.00 hodin. 

5 Formy distančního vzdělávání (dále DV)  
 

1. Asynchronní DV (nepřímá komunikace s vyučujícím):  

● u úkolů bude stanoven termín odevzdání,  
● v zadání úkolu bude stanoveno, zda bude úkol hodnocen známkou, nebo se hodnotí 

splněn/nesplněn,  
● úkoly se odevzdávají dle pokynů vyučujících (Classroom, školní e-mail, Whatsapp apod.),  
● po odevzdání klasifikovaného úkolu dostává žák zpětnou vazbu od vyučujícího,  
● hodnocení vyučující zapíše do systému Bakaláři.  

Ve výjimečných případech (po domluvě s třídním učitelem) budou zadané úkoly v tištěné podobě  
k vyzvednutí v sekretariátu školy nebo na jiném dohodnutém místě. Zákonný zástupce zajistí předání 
materiálů DV ze školy žákovi a zpět do školy v dohodnutém termínu. Po odevzdání klasifikovaného 
úkolu převede vyučující známku do systému Bakaláři.  
  
2. Synchronní DV (přímá komunikace s vyučujícím):  

● on-line výuka, která probíhá v aplikaci Google Meet podle online rozvrhu,  
● je stanoven online rozvrh hodin pro každý ročník v systému Bakaláři,  
● konzultace k zadanému učivu a úkolů: 

✔ on-line setkání, které není součástí pravidelného rozvrhu, kdy je vyučující žákům  
k dispozici,  

✔ žák/skupina žáků si takové setkání domlouvá/domlouvají s vyučujícím předem.  

6 Komunikace škola – žák – zákonný zástupce 
 

● Hlavní školní komunikační portál je prostředí Bakaláři (tzv. elektronická žákovská knížka): třídní 

kniha, zasílání zpráv přes Komens, omlouvání žáků, zadávání domácích úkolů, ankety – 

přihlašování, hodnocení a klasifikace žáků, plánování online schůzek,….  

● Hlavním komunikačním kanálem mezi zaměstnanci školy jsou pracovní e-mailové adresy ve 

formátu jmeno.prijmeni@zsloket.cz. 

● Dalším komunikačním portálem jsou webové stránky školy www.zsloket.cz, a to zejména pro 

předávání informací žákům, zákonným zástupcům a veřejnosti ze strany školy. 

● Základní platformou pro online výuku žáků jsou nástroje Google Apps pro vzdělávání, a to 

zejména aplikace Google Meet určená pro online výukové lekce, skupinový a individuální chat, 

audio či videohovory, zadávání a odevzdávání úkolů apod. Přihlášení probíhá přes školní e-

mail.  

mailto:info@zsloket.cz
mailto:jmeno.prijmeni@zsloket.cz
about:blank


Základní škola Loket, okres Sokolov, T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket   
tel: 3520684034, IČO: 709 842 21, e-mail: info@zsloket.cz, datová schránka: ydimpgp 

7 
 

● Pro další operativní komunikaci lze použít i další zažité komunikační platformy (např. 

WhatsApp, Messenger, telefonní hovor apod.) dle uvážení vyučujících a po průkazné dohodě 

s žáky a zákonnými zástupci.  

● Žáci i zákonní zástupci mají také možnost on-line konzultací s třídním učitelem, výchovným 

poradcem. On-line konzultace je možno realizovat po předchozí domluvě a v časech mimo 

jejich vyučovací povinnost. 

● V případě potřeby a pro řešení technických obtíží jsou k dispozici ICT koordinátoři:  

⮚ pro žáky 1. stupně: Mgr. Veronika Zikulová, e-mail: veronika.zikulova@zsloket.cz 

⮚ pro žáky 2. stupně: Bc. Tadeáš Sedláček, e-mail: tadeas.sedlacek@zsloket.cz 

⮚ sekretářka školy: Markéta Müllerová, e-mail: marketa.mullerova@zsloket.cz, mobil: 

+420602 259 764 

 

7 Jednotlivé předměty a jejich distanční výuka 
 

Vyučovací předměty se v rámci distanční výuky dělí na stěžejní a ostatní. 

Stěžejní předměty 

● Hlavními stěžejními předměty jsou ve všech ročnících český jazyk a literatura, matematika a 

cizí jazyk. 

● Tyto stěžejní předměty budou zařazovány do rozvrhu minimálně ve dvou třetinách časové 

dotace daného ročníku. V případě výuky cizích jazyků bude vždy nutné přihlédnout k počtu tříd 

vyučovaných distančně a k časovým možnostem vyučujících. 

Ostatní předměty 

● Ostatní předměty kromě výchov budou zařazovány do rozvrhu minimálně 1x v týdnu. 

● Výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti, výchova ke zdraví, občanská výchova, 

informatika a tělesná výchova bude v období distanční výuky realizována pouze asynchronní 

formou, a to předáváním vhodných materiálů či návodů pro samostatné činnosti žáků. 

● Samostatná práce a domácí úkoly budou zadávány průběžně v návaznosti na on-line výuku. 

 

Z důvodu zabezpečení řádného průběhu distanční výuky, může vést on-line výuku pedagog, který ve 
stálém rozvrhu žáky nevyučuje. 

8 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků při distanční výuce 
 

● Hodnocení žáků probíhá podle pravidel hodnocení, která jsou součástí školního řádu. Vyučující 

odpovídá za zajištění distanční výuky a za dostatek podkladů pro hodnocení žáka. 

● Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o 

výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno hodnocení, jak 

klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením a je kladen důraz na sebehodnocení žáků. 

● Pro hodnocení distanční práce žáků vychází vyučující z pravidel hodnocení uvedených ve 

Školního řádu školy.  

● Učitel vždy zohlední možnosti vzdělávání žáka prostřednictvím informačních technologií a míru 

jeho možností k samostatnému studiu. 
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● Učitel po dobu vzdělávání na dálku průběžně monitoruje zapojení a aktivitu všech žáků, 

poskytuje jim v přiměřeném čase kvalitní zpětnou vazbu, podporuje je v motivaci a v hledání 

řešení. Ukazuje cestu k dosahování dalšího pokroku. Vede žáky k sebehodnocení. 

 

Pravidla hodnocení – zjednodušená ze Školního řádu 

Výborný (1) 

● žák pracuje aktivně, tvořivě, ve výsledcích se objevuje minimální méně podstatná chybovost. 

● Jeho ústní i písemný projev je logicky správný, přesný a výstižný, úkoly odevzdává včas. 

Chvalitebný (2)  

● v úrovni dosažených dovedností a vědomostí žák projevuje ucelené poznatky s méně častou 

chybovostí, která nemá zásadní význam pro správnost očekávaných výsledků.  

● Jeho ústní i písemný projev je poměrně přesný bez podstatných nedostatků. 

Dobrý (3) 

● úroveň vědomostí a dovedností má nepodstatné mezery, nepřesnosti a chyby dovede žák za 

pomoci pedagoga korigovat.  

● V jeho ústním i písemném projevu se objevují výraznější rezervy. 

Dostatečný (4) 

● vědomosti a dovednosti žáka jsou podprůměrné, s častou chybovostí, práce postrádá 

tvořivost.  

● Ústní i písemný projev vykazuje podstatné rezervy. 

Nedostatečný (5) 

● nesplněný nebo nevypracovaný úkol bez řádného zdůvodnění, a to ani v náhradním termínu. 

 

Informování o hodnocení 

Žáci a zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni o hodnocení průběžně, pravidelně 

ve stanovených intervalech, prostřednictvím: 

● EŽK - Bakalář, 

● skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky, 

● písemnou korespondencí, telefonicky, případně osobně. 

9 Zadávání úkolů žákům, jejich hodnocení při distanční výuce 
 

● Vyučující stěžejních i ostatních předmětů mohou žákům zadávat úkoly povinné a dobrovolné 

a dle kritérií, která žákům oznámí. Povinné úkoly jsou hodnoceny.  

● Žáci jsou povinni odevzdávat dle pravidel stanovených vyučujícím pouze úkoly označené jako 

povinné.  

● Neodevzdané povinné úkoly může vyučující hodnotit stupněm nedostatečný.  

● Dobrovolné úkoly plní především motivační úlohu. 

● Během zadávání a hodnocení úkolů vyučující používají též zpětnou vazbu a slovní hodnocení, 

a to především pomocí chatu či audio a video hovorů, a umožňují žákům pracovat s chybou. 

● Úkoly mohou být zadávány individuálně, jako párová či skupinová práce. 
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10 Zápůjčka technických prostředků žákům školy 
 

V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být (v rámci možností školy) žákům 

zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, notebook), tento majetek je 

zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce. V případě zájmu o zápůjčku kontaktuje zákonný zástupce žáka 

třídního učitele. O zapůjčení jednotlivým žákům rozhoduje ředitelka školy. 

 

11 Docházka v době distanční výuky 
 

● Výuka podle rozvrhu distanční výuky je povinná, vyučující zapisuje docházku do třídní knihy. 

● Omlouvání nepřítomnosti probíhá dle školního řádu. 

● Omluvu absence žáka zasílá zákonný zástupce nezletilého žáka elektronickou formou třídnímu 

učiteli. Pokud existují u žáka/rodiče technické překážky, pro které není možno distanční online 

výuku realizovat, informují o tom prokazatelně třídního učitele/učitelku, bude nastaven 

individuální přístup. 

 

12 Péče o žáky zaměstnanců vybraných profesí 
 

Dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnanci kritické infrastruktury a dalších určených profesí, a které jsou 

žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je umožněna celodenní osobní 

přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: 

• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 

• pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, 

školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická 

škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy, 

• zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

• příslušníci ozbrojených sil, 

• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

• zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 

• zaměstnanci Finanční správy České. 

 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele na 

přihlášce školy. 

Při vstupu do budovy budou žáci testováni. 

Možnost využít ŠD od 6.00 hodin do 16.00 hodin. 
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Dopoledne budou děti ve spojení se svou třídou a odpoledne bude probíhat program klasický pro školní 

družinu. 

Služba je nabízena bezúplatně. 

Zákonným zástupcům žáků nebude umožněn vstup do budovy. 

 

Pro přihlašování k péči slouží přihláška, kterou naleznete na webu školy. Tuto přihlášku potvrzenou 

zaměstnavatelem doručte třídní učitelce. Je možné poslat i sken nebo fotografii vyplněné a potvrzené 

přihlášky na e-mail třídní učitelky, či sekretářky školy: marketa.mullerova@zsloket.cz. 

O dalších podrobnostech budete informováni třídní učitelkou. 

 

 

 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je škola vždy povinna 

postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená 

pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

 

V Lokti 02. 05. 2021       E. Grosmanová, ředitelka školy 
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