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Dodatek ke školnímu řádu č. 2/2020 

PRAVIDLA DISTANČNÍ VÝUKY  

Distanční výuka je pro žáky povinná 

Novelou školského zákona vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 
jsou stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v mimořádných situacích (při 
uzavření škol či zákazu přítomnosti žáků ve školách.) Zákonem je nyní nově stanovena 
povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním 
způsobem pro žáky a zároveň je stanovena povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat. 

Distanční výuka probíhá převážně přes komunikační platformu vybranou školou 
výhradně přes zabezpečené školní účty žáků, které jim zajistí škola.  

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí: 

 on-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník 
pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační 
platformy) a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí 
sami), 

 off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to předáváním písemných 
materiálů osobním vyzvedáváním,  

 individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků,  

 komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,  

 pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho 
možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám,  

 průběžnou kontrolní a hospitační činnost vedení školy.  

Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro 
prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, 
matematice a cizím jazyce. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle 
délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků 
ve školách. 

Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění 
učiva škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a úpravy 
svého školního vzdělávacího programu. 

 

 



Žák se při on-line přenosu vyučovací hodiny řídí těmito pravidly: 

 On-line hodina je běžnou vyučovací hodinou.  
 Na hodinu se žák připojuje včas. 
 Přihlašovací kód slouží pouze žákovi, nesděluje ho nikomu jinému. 
 Přihlašovacími údaji je jméno a příjmení žáka, ne přezdívka (u malých dětí - jméno rodiče). 
 Žák bude připravený na vyzvání učitele zapnout webovou kameru a mikrofon. 
 Při opakovaném nevhodném chování bude žák vyloučen z online výuky (absence). 
 Chat může žák použít pouze podle pokynů vyučujícího. 
 U samostatné domácí práce v rámci on-line výuky žák pečlivě čte zadání a pracuje podle 

pokynů vyučujícího. 
 Žák během on-line přenosu dodržuje pravidla GDPR – nepořizuje si žádný fotografický,  

audio ani video materiál. 

Omlouvání neúčasti 

Neúčast při on-line přenosu vyučovací hodiny z důvodu nemoci nebo jiných závažných 
důvodů je považováno za absenci. Pro omlouvání absencí platí stejná pravidla jako pro 
prezenční výuku (dle školního řádu) - zákonný zástupce žáka je povinen nejpozději druhý den 
žáka prokazatelně omluvit třídnímu učiteli. Absence bude zapsána v třídní knize, písemnou 
omluvenku v omluvném listě přinese žák nejpozději do tří dnů po skončení distanční výuky. 
V případě neomluvených absencí bude třídní učitel postupovat podle školního řádu podle 
pravidel neomluvených absencí v prezenční výuce. 

Úkoly zadané při distanční výuce 

Žák plní úkoly přes jednotnou komunikační platformu určenou školou – jde o podklady 
pro klasifikaci aktivity v hodině, žáci jsou povinni plnit všechny zadané úkoly, cvičení, 
testy. 

Hodnocení žáka při distanční výuce 

Nedílnou součástí jakéhokoli procesu vzdělávání je hodnocení.  

Hodnocení je zadáváno žákům prostřednictvím systému Bakaláři (1. – 9. ročník). Obsahem 
zadaného hodnocení je především 

 správnost odevzdávaných prací; 
 včasnost odevzdaných prací; 
 aktivita během online hodin 

Pokud je žák pouze přihlášen, ale na pokyny učitele nereaguje a nehlásí se na přímý dotaz 
učitele, bude ohodnocen za neaktivitu v hodině daného předmětu platnou známkou. 

Při on-line výuce je nepřipojení se považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným 
zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. 

Pokud žák neplní žádný ze způsobů distanční výuky, bude mu za dobu distanční výuky 
počítána neomluvená absence a postupováno dále dle klasifikačního řádu školy, který je 
součástí školního řádu a tato informace o neplnění povinné školní docházky oznámena na 
OSPOD. 


