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Vnitřní řád školy   

Dodatek k DV dle Metodiky MŠMT ze dne 23. 9. 2020 

 

1. Smíšená výuka 

Pokud krajská hygienická stanice vyhodnotí, že menší část třídy nebyla v rizikovém kontaktu a 

může se dále bez rizika šíření nákazy účastnit prezenční výuky, je možné žáky z organizačních 

důvodů zařadit do jiných tříd, u kterých probíhá prezenční výuka.  

2. Virtuální třídnická hodina 

Doporučuje se občasná virtuální třídnická hodina, dle potřeb a možností konkrétní třídy, tuto 

možnost TU projednají s rodiči a zařadí ji pouze tehdy, budou-li pro ni v dané třídě vhodné 

podmínky. 

3. Specifikace podmínek DV 

a. 1. ročník – synchronní výuka: (pokud ji vdané třídě lze realizovat) – TU zjistí, zda je 

možné realizovat, pokud ano, pak je třeba vytvořit žákům školní účty, nepřesáhnout 1 

hodinu denně! 

b. 2. – 5. ročník – synchronní výuka: je možné vytvořit žákům školní účty, pokud jsou již 

schopni je používat, vhodné spíše pro žáky, kteří již mají INF, nepřesáhnout 1 hodinu 

denně. 

c. Dělení do skupin: početnější třídy je možné rozdělit do menších skupin, např. půlit 

nebo rozdělit třídu jako v AJ, NJ, seminářích apod.  

 

4. Zápůjčky 

a. Technika - Pokud škola disponuje odpovídající technikou, může zapůjčit tuto techniku 

v odůvodněných případech žákovi za podmínek stanovených ve Smlouvě o zápůjčce, 

např. je nutné mít připojení k síti, je třeba dbát na pravidelné zapojení žáka do on-line 

synchronní a asynchronní výuky, rodič nebo ZZ pak mimo jiné zodpovídá za ztrátu nebo 

poškození techniky a je povinen škodu nahradit. Podmínky zápůjčky včetně smlouvy o 

zápůjčce jsou obsaženy v dodatku ke ŠŘ. (bod 4a v DV)  

b. Speciální učebnice pro žáky se SVP – opět nutno ošetřit podmínky zápůjčky ve 

Smlouvě o zápůjčce. 

5. Týdenní hodinové dotace předmětů v době DV – návrh v souladu s Metodikou MŠMT 
1. stupeň 

Předmět Hodinová 

dotace 

v prezenční 

výuce 

Hodinová 

dotace v DV 

nebo SV 

(synchronní) 

Hodinová 

dotace 

v prezenční 

výuce 

Hodinová 

dotace v DV 

nebo SV 

(synchronní)  

Pozn. 

Český jazyk 9 1 7 - 8 1  

Matematika 5 1 4 1  
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Anglický jazyk 3 1 1 1  

Prvouka 2 1 1 1  

Přírodověda 2 1    

Vlastivěda 2 1    

Informatika 1 DV, SV on-line    

Výchovy 2 přesun do 

období 

prezenční 

výuky, 

projektové 

formy 

1 přesun do 

období 

prezenční 

výuky, 

projektové 

formy 

 

Ostatní 

předměty 
2 přesun do 

období 

prezenční 

výuky, 

projektové 

formy 

1 přesun do 

období 

prezenční 

výuky, 

projektové 

formy 

 

 

2. stupeň 

Předmět Hodinová 

dotace 

v prezenční 

výuce 

Hodinová 

dotace v DV 

nebo SV 

(synchronní) 

Hodinová 

dotace 

v prezenční 

výuce 

Hodinová 

dotace v DV 

nebo SV 

(synchronní) 

Pozn. 

Český jazyk a 

literatura 

4 2 5 2 v 9. r. 

zohlednit 

přípravu na 

JPZ 

Matematika 4 2 5 2 v 9. r. 

zohlednit 

přípravu na 

JPZ 

Anglický jazyk 3 2 4 2  

Druhý CJ (NJ) 3 1 - - využití e- 

verze 

učebnice KMI 

a PS 
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Přírodovědné 

předměty (Př, Z, 

F, Ch) 

2-3 1 1 1  

Společenskovědní 

předměty  

1 

 

 

1 

 

2 1  

Výchovné 

předměty, PČ, 

semináře, INF 

1 přesun do 

období 

prezenční 

výuky, 

projektové 

formy 

2 přesun do 

období 

prezenční 

výuky, 

projektové 

formy 

 

 

 

6. Rozvrh hodin synchronní výuky – koordinuje třídní učitel s vyučujícími ve své třídě dle 

navržené časové dotace pro DV a v souladu s Metodikou MŠMT ze dne 23. 9. 2020, 

Žákům i vyučujícím jej zpřístupní prokazatelným způsobem. 
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