
 On-line výuka                          od  2. 3. 2021 1. ročník                            
 po dobu uzavření školy 

 
1. 2. 3.  

Pravidla výuky přes Skype 
 
 připrav si psací potřeby, čisté papíry, 

učebnice a sešity podle rozvrhu 
 

 když paní učitelka nebo spolužák 
mluví, neskákej jim do řeči 
 

 během hodiny není dovoleno jíst 
 pokud se chceš napít, vždy měj pití dál 

od počítače / tabletu / mobilu 
 

Těšíme se na tebe  ☺   
 
                      Tvoje paní učitelky 

8:00-8:45 9:00-9:45 10:05-10:50 

PO  

Individuální 
konzultace 

(po domluvě) 
Individuální 
konzultace 

(po domluvě) 

ÚT    

ST Čj   

ČT  M+Prv 
Individuální 
konzultace 

(po domluvě) 

PÁ    
  
     Mgr. A. Luhová (tř. uč.)        Mgr. J. Dytrtová        

 
On-line výuka                        od  2. 3. 2021 2. ročník                            

 po dobu uzavření školy 

 
1. 2. 3.  

Pravidla výuky přes Skype 
 
 připrav si psací potřeby, čisté papíry, 

učebnice a sešity podle rozvrhu 
 

 když paní učitelka nebo spolužák 
mluví, neskákej jim do řeči 
 

 během hodiny není dovoleno jíst 
 pokud se chceš napít, vždy měj pití dál 

od počítače / tabletu / mobilu 
 

Těšíme se na tebe  ☺   
 
                      Tvoje paní učitelky 

8:00-8:45 9:00-9:45 10:05-10:50 

PO  

Individuální 
konzultace 

(po domluvě) 
Individuální 
konzultace 

(po domluvě) 

ÚT Čj   

ST Čj   

ČT M   

PÁ Individuální konzultace 
(po domluvě)  

    
Mgr. M. Volfová (tř. uč.)         Mgr. A. Luhová          

 



On-line výuka                        od  2. 3. 2021 3. ročník                            
 po dobu uzavření školy 

 
1. 2. 3.  

Pravidla výuky přes Skype 
 
 připrav si psací potřeby, čisté papíry, 

učebnice a sešity podle rozvrhu 
 

 když paní učitelka nebo spolužák 
mluví, neskákej jim do řeči 
 

 během hodiny není dovoleno jíst 
 pokud se chceš napít, vždy měj pití dál 

od počítače / tabletu / mobilu 
 

Těšíme se na tebe  ☺   
 
                      Tvoje paní učitelky 

8:00-8:45 9:00-9:45 10:05-10:50 

PO M+Aj Čj 
Individuální 
konzultace 

(po domluvě) 

ÚT  Čj  

ST  Čj  

ČT Čj 
Individuální 
konzultace 

(po domluvě)  

PÁ Čj M+Aj  
         
     Mgr. A. Luhová (tř. uč)        Mgr. J. Dytrtová         

 
On-line výuka                        od  2. 3. 2021 4. ročník                            

 po dobu uzavření školy 

 
1. 2. 3. 4.  

Pravidla výuky přes Skype 
 

 připrav si psací potřeby, čisté papíry, 
učebnice a sešity podle rozvrhu 
 

 když paní učitelka nebo spolužák mluví, 
neskákej jim do řeči 
 

 psaní do chatu v hodinách není dovoleno, 
vložené výukové materiály od paní 
učitelky si můžeš stáhnout 
 

 během hodiny není dovoleno jíst 
 pokud se potřebuješ napít, vždy měj pití 

dál od počítače / tabletu / mobilu 

 
Těšíme se na tebe  ☺ 

 
                      Tvoje paní učitelky 

8:00-8:45 9:00-9:45 10:05-10:50 11:00-11:45 

PO Čj Aj 
Individuální 
konzultace 

(po domluvě)  

ÚT   VL Př 

ST M VL   

ČT Čj Aj   

PÁ Individuální konzultace 
(po domluvě)   

       
     Mgr. M. Volfová (tř. uč.)        Mgr. A. Luhová       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On-line výuka                        od  2. 3. 2021 5. ročník                            
 po dobu uzavření školy 

 
1. 2. 3. 4.  

Pravidla výuky přes Skype 
 

 připrav si psací potřeby, čisté papíry, 
učebnice a sešity podle rozvrhu 
 

 když paní učitelka nebo spolužák mluví, 
neskákej jim do řeči 
 

 psaní do chatu v hodinách není dovoleno, 
vložené výukové materiály od paní 
učitelky si můžeš stáhnout 
 

 během hodiny není dovoleno jíst 
 pokud se potřebuješ napít, vždy měj pití 

dál od počítače / tabletu / mobilu 

 
Těšíme se na tebe  ☺ 

 
                      Tvoje paní učitelky 

8:00-8:45 9:00-9:45 10:05-10:50 11:00-11:45 

PO  
Individuální 
konzultace 

(po domluvě) Čj Aj 

ÚT M VL   

ST   Př VL 

ČT   Čj Aj 

PÁ Individuální konzultace 
(po domluvě)   

 
     Mgr. M. Volfová (tř. uč.)        Mgr. A. Luhová         



Základní škola a mateřská škola Rybná nad Zdobnicí 

 

 

 

On-line výuka v ZŠ  

od 2. března 2021 

 

 

 

1.-5. ročník                                                      
od 2. 3. 2021  

po dobu uzavření školy     

 1. 2. 3. 4. 
 

 

Vyučované předměty:  
 

   Čj, M, Aj, Prv, Př, VL 
 

Počet vyučovacích hodin týdně:  28 h  
 

     1. ročník - 2 hodiny 
     2. ročník - 3 hodiny 
     3. ročník - 7 hodin 
     4. ročník - 8 hodin 
     5. ročník - 8 hodin 
 

Maximální možný počet on-line hodin 
denně pro jeden ročník:  2 h 

 
Konzultační hodiny za týden:  6 h 
 
Počet pedagogů:  3 
 
Forma výuky:  hovory přes Skype 
 
 

 

8:00-8:45 9:00-9:45 10:05-10:50 11:00-11:45 

PO 
 ČJ3   

M3+AJ3 Konzultace Konzultace  
ČJ4 AJ4 ČJ5 AJ5 

ÚT 
M5 ČJ3   

ČJ2 VL5 VL4 PŘ4 

ST 
ČJ1 ČJ3   

ČJ2 VL4 PŘ5 VL5 

M4    

ČT 
M2 M1+PRV1   

ČJ4 AJ4 ČJ5 AJ5 

ČJ3 Konzultace 3 Konzultace 1  

PÁ 
ČJ3 M3+AJ3  

 Konzultace 2, 4, 5   
(po domluvě)  

 

   Vyučující:     Mgr. Jitka Dytrtová        Mgr. Martina Volfová        Mgr. Anna Luhová          


