
Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace 

Vážení rodiče,  

vzhledem k vládním opatřením oznamujeme organizační změny pro I. a II. stupeň platné od 14. 10. 2020.  

Výuka bude probíhat distančně: 

1. Zahájení výuky  

I. stupeň: – od 14. 10. 2020 - plně distanční výuka, rozvrh Vám dnes zašle třídní učitel 

II. stupeň:  

 žáci 6. a 8. ročníku  

- do 16. 10. pokračují v distanční výuce beze změn 

- od 19. 10. se budou distančně vzdělávat podle aktualizovaného rozvrhu, který bude 

zasílat třídní učitel 

 žáci 7. a 9. ročníku – od 14. 10. 2020 přecházejí na distanční výuku, o rozvrhu budou informování 

třídním učitelem 

2. Distanční výuka - bude probíhat prostřednictvím systému TEAMS: 

a) on-line hodiny – harmonogram zašle třídní učitel  

b) off-line výuka  

- zadání na období od 14. 10. do 16. 10. bude vloženo průběžně 

- zadání na období od 19. 10. do 23. 10. bude do systému vloženo 18. 10. do 20 hodin 

 Účast na distanční výuce je povinná pro všechny žáky, nepřítomnost žáka na on-line výuce musí být 

řádně omluvena zákonným zástupcem. 

 

 Postup pro první přihlášení do Teams: 

- doporučujeme internetový prohlížeč Google Chrom 

- na stránce www.office.com  se dítě přihlásí svým jménem a heslem 

- systém bude vyžadovat zadání nového hesla (minimálně 8 znaků, které obsahují malé písmeno, 

velké písmeno a číslici) 

- heslo si zapište 

- nastavit češtinu („ozubené kolečko“ vpravo nahoře) 

- vyberte si z levé nabídky Teams 

- zvolte, zda program chcete nainstalovat, nebo spouštět jako webovou aplikaci  

- v levé nabídce vyberte Tým a zvolte vyučovací předmět 

- do on-line výuky se dostanete v záložce příspěvky kliknutím na tlačítko připojit se 

- úkoly pro off-line výuku najdete v záložce zadání 

3. Školní stravování – při zahájení distanční výuky je žák ze stravování automaticky odhlášen, v případě zájmu 

o školní stravování si musí zákonní zástupci stravu přihlásit prostřednictvím elektronického systému nebo 

telefonicky. Výdej obědů bude možný buď do jídlonosiče v době od 11:00 – 11:30 hod., nebo přímo osobně 

ve školní jídelně v době od 12:00 do 12:30 hod. 

4. Ošetřovné – potvrzení o ošetřovném jsme dnes předali ve škole všem přítomným žákům mladším 10 let.  

 

 

V Ostravě 13. 10. 2020                                                                                          Ing. Aleš Kazický, ředitel školy 


