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Distanční výuka 

  

 

Distanční výuka probíhá v případech vymezených školským zákonem č. 561/2004 Sb., dle § 184 písm. a). 

V případě, že není stanoveno jinak, zůstávají v platnosti všechna aplikovatelná pravidla školního a klasifikačního 

řádu s přihlédnutím k metodickým doporučením k distanční výuce ze strany MŠMT. 

 

 

Organizace distanční výuky 

1. Distanční výuka je zajišťována: 

 

- přímou (synchronní) on-line výukou (vysílání prostřednictvím aplikace Microsoft Teams), 
- nepřímou (asynchronní) on-line výukou (komunikace s žáky prostřednictvím MS Teams mimo 

stanovený rozvrh vysílání, žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami; jedná se například o 

plnění individuálních nebo skupinových úkolů, poskytování individuální podpory, zpětné vazby a 

hodnocení ze strany učitelů), 

- off-line výukou – předávání materiálů v papírové formě, 

- individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků,  

- komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,  

- informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby a vedení žáka k sebehodnocení,  

- pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem, 

technickému vybavení a rodinným podmínkám,  
- průběžnou kontrolní a hospitační činnost vedení školy.  

 

2. Technické záležitosti distanční výuky: 

 

- technickou platformou pro realizaci distanční výuky je aplikace Microsoft Teams, kterou mají žáci i 

rodiče zdarma prostřednictvím žákovských účtů Microsoft Office 365, 

- škola bere v potaz individuální situaci v rodinách (např. slabé internetové připojení, nedostatek 

techniky) a snaží se v případě potřeby dle svých možností pomoci (např. zapůjčením školních 

notebooků, individuálními konzultacemi nebo jiným individuálním přístupem s cílem zlepšení 

podmínek pro distanční vzdělávání žáka a maximální podporu žáka s ohledem na jeho individuální 

situaci 

- zákonní zástupci hlásí případné individuální technické nebo jiné obtíže při distančním vzdělávání 

třídnímu vyučujícímu, v opačném případě na ně nemůže být brán zřetel 

- žáci během vysílání pracují se zapnutou kamerou, pokud není vyučujícím určeno jinak; o nepoužívání 

kamery (např. z důvodu slabého internetové připojení) může rozhodnout pouze zákonný zástupce a 

tuto skutečnost nahlásí třídnímu učiteli. 

 



 

Povinnosti žáků a zákonných zástupců  

- Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře 

odpovídající okolnostem.  
- Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka v distanční výuce běžným 

způsobem dle ve školního řádu. 

  

 

Režim výuky 

- při distančním vzdělávání jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání; je nutné přihlížet 

k různým podmínkám, které mají doma žáci ke svému vzdělávání; dále je nutné brát v potaz náročnost 
dlouhodobé práce s počítačem, 

- délka online hodiny realizované prostřednictvím vysílání je stanovena na 2. stupni školy na 35 min., a 

tak je při větším počtu vysílaných hodin poskytnut žákům větší prostor na regeneraci a odpočinek, 

- žáci se učí podle speciálně stanoveného rozvrhu s ohledem na organizační možnosti školy a psychické 

i fyzické možnosti žáků dle jejich věku,  

- obsahová skladba rozvrhu a vyučování se zaměřuje podstatné části školního vzdělávacího programu, 
- za výběr podstatného obsahu vzdělávání v rámci jednotlivých předmětů zodpovídají příslušní 

vyučující, 

- vyučující jednotlivých předmětů se snaží metody své distanční výuky neustále obměňovat 

a obohacovat, aby udrželi pozornost žáků; všechna obecná didaktická pravidla zůstávají v platnosti 

- vyučující nabízejí a poskytují žákům, popř. zákonným zástupcům individuální konzultace. 

 

  

Hodnocení výsledků vzdělávání 

- žák vždy dostává zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, 
- škola žáky hodnotí klasifikačním stupněm (známkami), ve vyšší míře je však využíváno prvků 

formativního a slovního hodnocení; vyučující taktéž pracují se sebehodnocením žáků (dle jejich věku), 

- součástí hodnocení je kvůli charakteru distanční výuky ve vyšší míře plnění zadaných úkolů, 

- při tvorbě výsledné klasifikace na vysvědčení je zejména zohledňována: průběžná klasifikace a přístup 
k plnění zadaných úkolů a míra jejich plnění, 

- žáci, popř. jejich zákonní zástupci, mohou při pochybnostech o správnosti průběžného nebo 
závěrečného hodnocení požádat o přezkoušení. 

 

 

 

Dodatek školního řádu k distanční výuce byl schválen školskou radou 19. 4. 2021 a projednán pedagogickou radou 19. 4. 2021.                                                                                                                                      
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ředitel školy 
 


