
Zásady distanční výuky 

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dle § 184 písm. a) jsou zaváděna 
zvláštní pravidla výuky při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole. Pokud z důvodu 
krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení 
mimořádného opatření podle zvláštního zákona nebo z důvodu nařízení karantény podle 
zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nejméně jedné 
třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. Vzdělávání 
distančním způsobem se uskutečňuje podle příslušného RVP a podle ŠVP školy. 

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. 

Organizace distanční výuky 

1. Přechod z prezenční výuku na distanční je dán nařízením vlády a MŠMT o uzavření základních 
škol ode dne 14. 10. 2020. 

2. Počet hodin distanční výuky jednotlivých předmětů vychází ze stálého rozvrhu platného pro daný 
školní rok a třídu a z hodinové dotace jednotlivých předmětů. 

3. Pro distanční výuku (včetně online výuky) je sestaven rozvrh platný od 2. 11. 2020, který je 
zveřejněn na webových stránkách školy.  

4. Pro kontakt školy a rodičů jsou určeny elektronická ŽK v systému Bakaláři a mailová 
korespondence. 

5. Rodičům žáků 1. a 2. ročníků je příprava v rámci distanční výuky zadávána prostřednictvím 
mailové korespondence.  On-line výuka s žáky probíhá v komunikační platformě Whereby.com. 

6. Od 3. ročníku výše je pro distanční výuku používán jednotný systém MS Teams, v jehož modulu 
vyučující plánují domácí přípravu, on-line výuku a zkoušení. 

7. Vyučující umístí domácí přípravu do příslušného kanálu MS Teams dle platného rozvrhu v daný 
den do 8:30 hodin. Žák je povinen zaslat vypracovanou domácí přípravu do 16 hodin téhož dne. 
Opisování či plagiátorství v rámci povinné distanční výuky je porušením školního řádu. 

8. Délka vyučovací hodiny je vždy v rozsahu 30 - 45 minut, konečné rozhodnutí je v kompetenci 
vyučujícího. V případě pracovní neschopnosti vyučujícího může vybrané vyučovací hodiny vést 
pedagog, který ve stálém rozvrhu žáky nevyučuje. Jedná se o specifickou formu suplování v rámci 
distančního vzdělávání, přičemž online vysílání v takovém případě neprobíhá. 

9. Konzultace žáků či rodičů s třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence nebo 
se školní psycholožkou probíhají na základě předchozí telefonické nebo emailové domluvy.  

10. V průběhu distanční výuky jsou vyučovány všechny předměty. Předměty hudební výchova, 
tělesná výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, informatika a svět práce v 6. a 7. ročníku 
budou klasifikovány na základě prezenční výuky a zadaného domácího projektu. 

11. Zpětná vazba ve formě slovního hodnocení či klasifikace (opravené práce, testy apod.) bude 
žákům poskytována do jednoho týdne od odevzdání jejich příslušné práce.  

12. Ve zbývajícím čase pracovní doby vyučující vykonává nepřímou pedagogickou činnost.  

 

 



Docházka v době distanční výuky – žáci 

1. Výuka podle rozvrhu distanční výuky je povinná, vyučující proto zapisuje docházku do třídní 
knihy. Omlouvání nepřítomnosti žáka probíhá dle školního řádu. 

2. Omluvu zasílá zákonný zástupce žáka třídnímu učiteli prostřednictvím emailu. Omluvu zároveň 
zapíše do Záznamníku žáka. 

3. Absenci při distanční výuce je nutné posuzovat podle zapojení do procesu vzdělávání a výstupů, 
nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za 
absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob 
práce žáka.  

Hodnocení žáků v době distanční výuky 

1. Hodnocení žáků probíhá podle Pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáka, která jsou 
součástí školního řádu. Vyučující odpovídá za zajištění kontinuity prezenční a distanční výuky 
a za dostatek podkladů pro hodnocení žáka. 

2. Nevyhotovení či neodevzdání práce žáka bez předchozí omluvy může být hodnoceno 
známkou nedostatečná. Naopak nadstandardní práce žáka může být hodnocena známkou 
výborná.  

Žáci s SVP 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) mají nárok na poskytování podpůrných 
opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání. 
Podpůrná opatření mimo jiné spočívají: 

• v poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, 

• v úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání, 

• v úpravě očekávaných výstupů vzdělávání, 

• v použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, 

• ve využití asistenta pedagoga. 

  

 


