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 Dne 4. ledna 2021 byly na základě protiepidemického opatření uzavřeny školy na 

území ČR s výjimkou 1. a 2. ročníků ZŠ, které mají výuku zajištěnu prezenční formou za 

zvýšených hygienických opatření. Tyto ročníky mají zajištěno také školní stravování. 

Zajištěna je i družina, a to ranní i odpolední v nekrácené podobě, za dodržení požadované 

podmínky homogenity skupin.  

 Zbylé ročníky v novém roce zahájily výuku v distančním režimu. Distanční forma 

výuky byla uzákoněna Školským zákonem a je zakotvena v Organizačním řádu školy. 

Zajišťována je on-line (streamování hodin, výuka a testování pomocí internetu), případně off-

line výukou (zadáním samostatné práce) a dalšími vhodnými metodami výuky na dálku, které 

si vyučující mohou volit podle potřeb svých a jejich žáků. Při zajištění distanční výuky se 

vyučující řídí mj. Metodickým doporučením pro vzdělávání distančním způsobem a pokyny 

vedoucích pracovníků.  

 Patrná je snaha vyučujících předávat potřebnou látku takovou formou, aby žáci 

nebyli přetěžováni, ale aby byl zachován minimální rozsah potřebných znalostí v souladu se 

ŠVP. Délka on-line hodin je přizpůsobována potřebám výuky i psychosociální hygieně žáků. 

On-line hodina tak nemusí vždy trvat 45 minut, případně může být nahrazena off-line výukou. 

V případě absence vyučujícího bývá i tato forma výuky zajišťována suplováním či náhradní 

prací. 

 Na prvním stupni je míra on-line a off-line výuky čistě na posouzení daného 

vyučujícího s přihlédnutím na potřeby žáků. Pro druhý stupeň byl stanoven pevný rozvrh 

hodin, který byl v průběhu ledna přizpůsoben (krácen), aby lépe odrážel možnosti žáků 

vnímat předávanou látku. Rozvrhnutí mezi přímou výukou a zadáváním úkolů je výslovně na 

uvážení vyučujících.  

 Důraz klademe nejen na znalosti, ale uvědomujeme si, že jde často o jediný sociální 

kontakt mezi žáky samotnými. Na uvážení vyučujících tak je i to, kolik prostoru dají rozvoji 

sociálně komunikačních dovedností žáků. Žáci se učí i pravidlům elektronické komunikace. 

Toho, jaké zásady mají dodržovat a jak se v internetovém prostředí chovat. 

 K zajištění on-line výuky používáme software Microsoft Teams, který zajišťuje 

stabilní bezpečné prostředí. Každý žák i vyučující zde vystupuje pod svým unikátním jménem 

(e-mailem), které mu bylo přiděleno. Celé prostředí je uzavřeno, není tak umožněno 

připojovat se do výuky cizím osobám, které by mohly výuku narušit. Software máme zajištěn 

školní licencí, pro žáky i vyučující je jeho využití zdarma. 

 Pro žáky, kteří neměli vhodné technické vybavení, zajistila škola funkční zařízení, 

která byla v případě potřeby žákům zapůjčena po dobu nutnosti vzdělávání se distanční 

formou.  
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