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Distanční výuka – obecné principy 

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a §184a v platném znění, vydávám jako statutární orgán 

školy tuto směrnici, která je dodatkem školního řádu.  

 

1. Komunikační kanály při distanční výuce  

Škola bude při distanční výuce využívat následující komunikační kanály:  

 Systém Edookit pro evidenci výsledků vzdělávání  

 Systém Google Classroom pro zadávání úkolů a jejich odevzdávání  

 Systém Edookit, mailové adresy a telefon pro přímý kontakt se žáky a jejich zákonnými zástupci  

 Webové stránky a systém Edookit pro informování o věcech obecných  

 Žákům a jejich zákonným zástupcům, kteří se z technických důvodů nemohou do výše uvedených 

systémů přihlásit, budou úkoly předávány prostřednictvím vrátnice školy. Obecné informace budou 

vyvěšeny na nástěnce školy v přízemí. V případě důležitých sdělení budou zákonní zástupci vyzváni 

k dostavení se do školy k seznámení se s nimi.  

2. Způsob zajištění distanční výuky žáků  

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí kombinací následujících způsobů: 

 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); časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému 

rozvržení prezenční výuky a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční 

výuce celé třídy, nebo kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro druhou 

část, 

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

vyzvedáváním 

 individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků 

 komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků, 

 zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení, 
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 informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním formativního 

hodnocení, 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. 

 

 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. 

 

 Bude-li zadaný úkol hodnocen, musí být tato informace součástí zadání. 

 

3. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků 

 Žák je povinen odevzdávat zadané úkoly v termínu, který určí vyučující. Odevzdání v jiném termínu je 

možné pouze po předchozí domluvě s p vyučujícím.  

4. Povinnosti školy při zajištění distanční výuky 

 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 nebo studentů z nejméně jedné 

třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve 

které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání 

distančním způsobem. 

 Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího 

programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 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. 

 Vyučující budou používat komunikační kanály popsané v bodu 1 této směrnice.  

 Hodnocení výsledků vzdělávání - při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy 

dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno 

především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření 

určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku. 

 Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, prověrky), při 

distanční výuce jsou výsledky práce ukládány ve formě osobního portfolia (Google Classroom), v 

listinné, nebo digitální podobě. 

 V případě žádosti o pomoc bude poskytnuta konzultace vhodnou formou. 

 Bude zadáváno takové množství úkolů, aby čas na jejich vypracování nepřesáhl (předpokládanou) 

běžnou dobu výuky dle platného rozvrhu. 

 Žákům s IVP nebo PLPP je možné zadávat zkrácené nebo upravené úkoly, případně je možné plnění 

některých úkolů nevyžadovat.  

 Pracovníci ŠPZ (zejména asistentky pedagoga) budou ve své pracovní době na vyžádání poskytovat 

individuální podporu nejen žákům s PO, ale i ostatním žákům.  
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5. Podmínky zacházení s majetkem školy 

 

 V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické 

prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, sluchátka, notebook...), tento majetek je zapůjčen 

uzavřením smlouvy o výpůjčce se zákonným zástupcem.  

 

V Bohdalicích dne 9. 10. 2020 

  

  

 

 Mgr. Jakub Vaštík 

 zástupce statutárního orgánu 


