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DODATEK č. 1  

ke Školnímu řádu ze dne 2.9.2019 

  

DISTANČNÍ VÝUKA 

  

Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. Zákonem č. 349/2020 Sb. 

vydaného 24.8.2020 ve znění účinném od 25.8.2020 dle § 184a se zavádí: 

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách 

  

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu 

nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z 

nejméně jedné třídy, studijní skupiny či oddělení ve škole, poskytuje škola dotčeným 

žákům vzdělávání distančním způsobem. 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu. Škola toto vzdělávání a 

hodnocení výsledků vzdělávání přizpůsobí  v míře odpovídající okolnostem a možnostem 

školy i individuálním podmínkám jednotlivých žáků. 

  

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a 

hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro 

toto vzdělávání. Proto je důležité, aby zákonný zástupce oznámil škole předem 

prostřednictvím třídního učitele, za jakých podmínek je jeho dítě schopno účastnit se  

distanční výuky. 

 

Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky, je nutné, stejně 

jako při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční 

výuce omlouvat. A to písemně na e-mail třídního učitele. Vždy se však vyžaduje tuto 

omluvenku zapsat i do žákovské knížky/ žákovského průkazu. 

 

 Možnosti formy vzdělávání v distanční výuce 

A)prezenční výuka  

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí 

více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve 

škole, běžným způsobem.  

Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně 

jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Dotčeným 

žákům bude poskytnuta studijní podpora na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či 

výukových plánů na dané období. Žáci se do výuky zapojují na bázi dobrovolnosti a s 

ohledem na své individuální podmínky. 
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B)smíšená výuka  

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, 

vzdělávají se tito žáci distančním způsobem. Ostatní žáci pokračují v prezenčním 

vzdělávání.  

Distanční způsob bude probíhat formou on-line nebo off-line, a to dle technického vybavení 

školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Pro distanční výuku je 

zavedena komunikační platforma Microsoft Teams, která vyžaduje PC (popřípadě tablet, 

mobilní telefon) s připojením k internetu. Bližší informace jsou zveřejněny na webových 

stránkách školy. 

V případě, že žák nebude mít možnost účastnit se distanční výuky on-line, budou výukové 

materiály zaslány zákonnému zástupci emailem nebo si žák / rodič vyzvedne tištěné 

materiály ve škole a následně vypracované materiály odevzdá. O termínech vyzvednutí a 

navrácení materiálů bude informovat příslušný učitel zákonného zástupce.  

Distanční způsob vzdělávání respektuje aktuální zdravotní stav a individuální podmínky 

konkrétních žáků. Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky nelze jednomyslně stanovit. 

Vždy bude vycházet z jednotlivých případů a možností přítomných pedagogů.  

 

C)distanční výuka  

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo 

plošným opatřením Ministerstva zdravotnictví zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň 

jedné celé skupiny/třídy, poskytne škola pro tyto skupiny/třídy vzdělávání výhradně 

distančním způsobem. Ostatní skupiny/třídy se budou vzdělávat dále prezenčním způsobem. 

Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Distanční 

způsob výuky bude probíhat stejným způsobem jako v bodě „B smíšená výuka“. 

 

Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky  

Pravidla a podklady pro hodnocení žáků uvedená ve školním řádu a schválená školskou 

radou, která nelze pro svou povahu uplatnit při distanční výuce se nepoužijí.  

Hlavním cílem hodnocení musí být podpora učení žáků. 

Hodnocení v době distanční výuky bude na doporučení vyhlášky č. 211/2020 Sb., vycházet: 

- ze znalosti konkrétních žáků  

- při hodnocení bude zohledněna aktivní účast na distanční výuce (je důležité oddělit 

možnosti žáka a jeho závislost na součinnosti jeho rodinného zázemí, za které nelze žáka 

činit zodpovědným) 

- u zadávaných úkolů je třeba ověřit správné pochopení, při vypracování se hodnotí: 

• správnost vypracování 

•  užívání správných postupů 

• správné používání pomůcek 

• případná ochota opravit a doplnit připomínkované nedostatky, nebo úkol zopakovat 
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- přednostně bude využíváno formativní hodnocení, které bude žákům i jejich rodinnému 

zázemí poskytovat co nejpřesnější zpětnou vazbu nejen o kvalitě splnění zadání, ale i o 

dosaženém pokroku, upozorní na nedostatky a napoví cestu ke zlepšení, případně upozorní 

na budoucí upotřebitelnost a návaznost pro kterou je užitečné současný úkol zvládnout 

- hodnocení klasifikačním stupněm lze využít při on-line testu či ústním zkoušení  

- v případě pochybností učitele o samostatném vypracování úkolu, testu apod. samotným 

žákem, může učitel následně ověřit jeho znalosti jiným způsobem  a teprve poté udělit 

známku 

 

 Komunikace mezi školou / učitelem a zákonným zástupcem v době distanční výuky 

Pro komunikaci mezi školou a rodiči bude přednostně využívána komunikace emailem nebo 

telefonicky.   

 

Dodatek nabývá platnosti k 1.10.2020 a je závazný pro pedagogické pracovníky školy, žáky 

školy a jejich zákonné zástupce.  

 

 

  

 


