
Vážení rodiče, 

z usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 o přijetí krizového opatření vyplývá: 

Od pondělí 12. 10. 2020 bude probíhat na 2. stupni střídavá výuka po třídách a to takto: 

V týdnu 12. – 16. 10. budou do školy docházet třídy .A (6.A, 7.A, 8.A, 9.A) a učí se podle platného rozvrhu. Třídy .B 

budou učeny formou online výuky (6.B, 7.B, 8.B, 9.B).  

V týdnu 19. – 23. 10. budou do školy docházet třídy .B (6.B, 7.B, 8.B, 9.B) a učí se podle platného rozvrhu. Třídy .A 

budou učeny formou online výuky (6.A, 7.A, 8.A, 9.A). 

Prezenční i distanční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu, online výuka nebude probíhat pouze v předmětech 

HV, TV a VV.  

Distanční výuka bude probíhat na Google Classroom, jak Vám již bylo v minulém týdnu avizováno. Přímá práce s žáky 

bude střídána s prací samostatnou.  

Dle novely školského zákona (Zákon č. 349/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů) ukládá žákům povinnost 

účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Pokud nemáte možnost připojení k Internetu, je 

nutné se s vyučujícím domluvit na jiné formě distanční výuky. 

Každý žák bude mít školní účet na Google v doméně dolakova.cz. Přihlašovací údaje Vám budou zaslány během 

dnešního dne třídními učiteli.  

Pro online výuku je možné využít počítač s kamerou a mikrofonem nebo notebook, popř. také chytrý telefon.  

 

Postup ke vstupu do učebny Classroom: 

1. Otevřete www.google.com 

 

2. Vpravo nahoře kliknete na políčko PŘIHLÁSIT SE 

3. Zadáte zaslanou emailovou adresu, kliknete na „další“ a zadáte obdržené heslo 

 

 

http://www.google.com/


4. Otevřete emailovou schránku kliknutím na devět teček vpravo nahoře a výběrem položky Gmail (zde najdete 

i ikonku pro učebnu) 

 

5. Do emailu Vám přijdou pozvánky do jednotlivých kurzů/předmětů, ve kterých kliknete na ZAPSAT SE – tím se 

stanete žákem daného kurzu/předmětu 

 

 

 

Prosíme, abyste si odhlásili obědy v týdnu distanční výuky. Obědy nebude možné z hygienických důvodů vydávat do 

kastrůlků. 

V nastávajících 14. dnech nebudou probíhat ve škole žádné kroužky, zachována je pouze povinná výuka. 

Odkazy, jak na Google Classroom: 

https://www.youtube.com/c/PavelHod%C3%A1l/videos 

https://www.youtube.com/c/PavelHod%C3%A1l/videos 

 

https://www.youtube.com/c/PavelHod%C3%A1l/videos
https://www.youtube.com/c/PavelHod%C3%A1l/videos

