
DODATEK č. 1  KE  ŠKOLNÍMU  ŘÁDU - DISTANČNÍ VÝUKA 

 

Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. Zákonem č. 349/2020 Sb. vydaného 
24. 8. 2020 s platností 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 v míře odpovídající okolnostem. 
  
Povinnosti žáků  
 
Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a 
hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro 
toto vzdělávání.  
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, nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, a to písemně na 
e-mail školy nebo telefonicky. Vždy se však vyžaduje tuto omluvenku zapsat i do žákovské 
knížky.  
Během distanční výuky je zakázáno pořizovat audiovizuální záznam výuky a fotografování žáků 
a pedagogů. 
Je zakázáno záměrně narušovat synchronní lekce činnostmi nesouvisejícími s výukou.  
Pro hladký průběh distanční výuky je žádoucí, aby žáci interagovali s učitelem formou hlasu i 
obrazu. Během výuky proto škola doporučuje zapnutí kamery i mikrofonu. Případné technické 
potíže je možné vyřešit s třídním učitelem. 
 
Režim 
 
Režim vyučovacích hodin a přestávek při prezenční výuce a rozdělení žáků do tříd se 
nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto způsobu 
vzdělávání. Délku a obsah výuky při distančním vzdělávání stanovuje škola podle charakteru 
činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.  
 
Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí: 

 
- on-line výukou prostřednictvím komunikační platformy Microsoft Teams, kombinací 

synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou 
žáků prostřednictvím komunikační platformy) s prvky asynchronní výuky (žáci pracují 
individuálně, tempo a čas si volí sami např. domácí experimenty, badatelské činnosti, 



četba literatury, práce na procvičovacích učebních úlohách, projektech, referátech 
atp.). 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. Tato forma bude využívána jako krajní 

možnost v případě, kdy nebude technicky možné zajistit on-line formu výuky. Škola 
poskytne rodičům součinnost při zajištění technického řešení. Off-line forma bude 
realizována buď předáváním písemných materiálů školním systémem Edookit, 
telefonicky, poštou či osobním vyzvedáváním; 

 
- individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků školním systémem 

Edookit, on-line Microsoft Teams, telefonicky; 
 

- komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků školním systémem 
Edookit, on-line Microsoft Teams, telefonicky; 

 
- zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení školním 

systémem Edookit, on-line Microsoft Teams; 
 

- informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby školním systémem 
Edookit, on-line Microsoft Teams; 

 
- pravidelnou a průběžnou komunikací se 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, cizím 
jazyce a dalších předmětech. Výchovné předměty se nebudou distančně vyučovat. 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 ŠVP 

Otevřená škola. 

 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání 

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 z: 
- pokud je to možné, vychází vyučující ze znalostí konkrétních žáků; 
- při hodnocení bude zohledněna aktivní účast na distanční výuce, zapojení žáka či 
nedostačující míra zapojení se do distanční výuky může ovlivnit hodnocení konkrétního 
předmětu; 
- u zadávaných úkolů je třeba ověřit správné pochopení, při vypracování se hodnotí: 
užívání správných postupů, správné používání pomůcek, míra splnění, správnost – 
práce s chybou, případná ochota opravit a doplnit připomínkované nedostatky, nebo 
úkol zopakovat; 
- podklady pro hodnocení práce v distanční formě vzdělávání mohou být získávány 
z elektronických pracovních listů, online testů, odeslaných učebních úloh formou 
fotografií, vypracovaných projektů, referátů atp. 

 

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák dostane zpětnou vazbu   o 

výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, hodnocení je uplatňováno klasifikačním 

stupněm. 

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

prověrky), při distanční výuce jsou výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, 

v listinné nebo digitální podobě.  

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve 

stanovených intervalech, prostřednictvím 

- komunikační platformy školy Edookit, 

- skupinovým chatem MS Teams, videohovory MS Teams, které nahrazují klasické třídní 

schůzky, 

- písemnou korespondencí, telefonicky, osobně. 

Podmínky zacházení s majetkem školy 

V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny 

technické prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, notebook, internet), tento 

majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce. 

 

 

 

V Ivančicích 6. 10. 2020      Mgr. Lenka Vokurková 

 

 

Schváleno pedagogickou radou: 5. 10. 2020 

Schváleno Radou školy: 6. 10. 2020 


