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Vzdělávání distančním způsobem 

 

Ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 

jsou stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných 

situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách.  

Zákonem je stanovena:  

a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním 

způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň  

b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat (s 

výjimkou žáků základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky).  

 

Prezenční výuka 

 

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více 

jak 50 % účastníků konkrétní třídy, oddělení či studijní skupiny, škola nemá povinnost 

poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy 

žáci/ nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Prezenční výuka probíhá běžným 

způsobem.  

 

Smíšená výuka  

 

V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole (onemocnění či karanténa) týká více než 50 

% žáků konkrétní třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je 

zakázána osobní účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. V 

uvedených třídách probíhá smíšená výuka (pro jednu skupinu prezenční, pro druhou distanční 

výuka). Tam, kde to personální kapacity dovolí, je možné organizovat smíšenou výuku např. ve 

spolupráci s vychovatelem, asistentem pedagoga atd. Tito další pedagogičtí pracovníci mohou 

učiteli pomáhat při realizaci výuky. A to buď formou účasti na prezenční výuce nebo zapojením 

do on-line výuky. Pokud krajská hygienická stanice vyhodnotí, že menší část třídy nebyla v 

rizikovém kontaktu a může se dále bez rizika šíření nákazy účastnit prezenční výuky, je možné 

tyto žáky z organizačních důvodů zařadit do jiných tříd, u kterých probíhá prezenční výuka.  

 

Distanční výuka 

 

Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 a školského zákona a zákaz osobní přítomnosti platí 

pro minimálně jednu celou třídu, probíhá v této třídě distanční výuka. Ostatní třídy se vzdělávají 

dále prezenčním způsobem ve standardním režimu. Pokud je zakázána přítomnost všech 

dětí/žáků školy, přechází na distanční výuku celá škola.  

 

 

Povinnosti žáků 

 

Žák je povinen řádně se vzdělávat jak prezenční, tak distanční formou výuky.  

Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích 



cest a používat je předepsaným způsobem.  

 

Omlouvání neúčasti 

 

Absenci při distanční výuce je nutné posuzovat podle zapojení do vzdělávání a výstupů. Při 

synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem 

nebo jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. 

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději 

do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při 

distančním vzdělávání.  

Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to 

i v jeho distanční formě.  

 

Způsob komunikace a stanovení pravidel 

 

Škola využívá platformu Office 365 (aplikaci Teams). Frekvenci a způsob distanční výuky si 

třídní učitelky řeší sami (podle věku žáků a možností vybavení IT technikou). Třídní učitelky 

ve spolupráci s rodiči mají tyto možnosti: 

 využívají platformu Office 365 – upřednostňujeme cloudové řešení 

 učivo zadávají na webové stránky školy 

 učivo posílají e-mailem 

 rodiče si chodí pro učivo v pondělí od 9.00 do 11.00 do vymezeného prostoru v budově 

školy – ve výjimečných případech   

Způsob komunikace řeší učitelky tak, aby rodiče sledovali jeden komunikační kanál. 

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); 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  

osobním vyzvedáváním  

 individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků,  

 komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,  

 zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení,  

 informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním 

zejména 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.  

  

 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.  

 

Začátek školního roku bude věnován především zjišťování individuální úrovně dosažených 

výstupů u jednotlivých žáků a tomu následně přizpůsobeným souhrnům, opakováním a 

individuálně zaměřených procvičováním a upevňováním učiva s cílem předcházet 

prohlubování nerovností mezi jednotlivými žáky. 

  

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 výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v 

listinné, nebo digitální podobě.   

  

Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do distanční výuky se neodrazí v hodnocení 

klasifikačním stupněm.  

  

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, prostřednictvím: 

 elektronické žákovské knížky – Bakaláři 

 skupinovým chatem, videohovory, 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 (notebooky), tento majetek je zapůjčen 

uzavřením smlouvy o výpůjčce.  

 

Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

 

 Žáci se SVP mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským 

poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání. 

 Zákonní zástupci jsou informováni o možnosti využití služby školního poradenského 

pracoviště prostřednictvím webových stránek školy a nástěnek. 



 V závislosti na konkrétní situaci školy mohou být žákům zapůjčeny potřebné pomůcky 

(notebook, pracovní sešity, učebnice další didaktické pomůcky) a to s podmínkou, že je 

zákonný zástupce povinen uhradit jejich případné poškození či zcizení.  

 Pedagogická intervence je nadále poskytována prostřednictvím on-line komunikace. 

 U žáků s poruchou autistického spektra (dále PAS), jejichž postižení je natolik závažné, 

že neumožňuje realizovat vzdělávání prostřednictvím on-line komunikace, škola 

umožní danému žákovi takový způsob vzdělávání, který bude v jeho nejlepším zájmu a 

bude korespondovat  s jeho schopnostmi a dovednostmi. Je nutné pevně nastavit dobu 

a formu komunikace individuálně přímo na možnosti dané rodiny (PC, telefon, osobní 

vyzvedávání učebních materiálů) a stanovit se zákonnými zástupci pravidla komunikace 

a edukace. 

 V případě přiznaného podpůrného opatření asistenta pedagoga, škola zajistí jeho 

podporu i pro distanční způsob vzdělávání. Tyto osoby mohou poskytovat 

individualizované učební materiály a podklady, konzultace a podporu na dálku a také 

pomáhat s distanční výukou. 

 Hodnocení žáků se SVP je vykonáváno na základě konkrétních pravidel nastavených v 

doporučení žáka vydaném školským poradenským zařízením a v souladu s pravidly 

hodnocení žáků, jež jsou součástí školního řádu dané školy. Je uplatňováno především 

formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školská rada schválila dne 8. 10. 2020 

 

jméno a podpis 


