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Účinnost od 21. 10. 2020 

Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu naplánovaném pro prezenční 

způsob výuky. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, 

zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách. 

Distanční vzdělávání je realizováno: 

 kombinací synchronní on-line výuky (pedagogický pracovník pracuje v určené době se 

skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy Google Suite - Meet) a 

asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami) 

 off-line výukou (bez kontaktů přes internet, předáváním písemných materiálů osobním 

vyzvedáváním), případně telefonicky 

 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 

 vedení žáka k sebehodnocení 

 pravidelnou a průběžnou komunikací se žákem způsobem odpovídajícím jeho 

možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám 

 průběžnou kontrolní a hospitační činností vedení školy 

Časové rozvržení distanční 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 

Režim výuky 

Režim vyučovacích hodin a přestávek (rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd) se 

nemusí uplatňovat při distanční formě vzdělávání. 

Povinnosti žáků 

Žáci jsou povinni se řádně 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. 

Ustanovení školního řádu o používání mobilních telefonů a jiných zařízení k vytváření 

audiovizuálních záznamů se použijí i při distanční formě vzdělávání. Žákům není dovoleno 

pořizovat v prostorách školy, na školních akcích, v průběhu distanční výuky audiovizuální 
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záznamy (fotografovat, pořizovat záznam na videokameru, mobilní telefon či jiné záznamové 

zařízení) bez vědomí a souhlasu učitele a ostatních účastníků.  V případě pořízení záznamu a 

jeho sdílení  (sociální sítě, komunikační aplikace) může vzniknout důvodné podezření ze 

spáchání trestného činu a věc se předá k šetření Policii ČR (kyberšikana, ochrana osobních 

údajů). 

Porušení tohoto bodu je považováno za závažné porušení školního řádu.  

Omlouvání absence 

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. V případě distanční výuky dostačuje omluvení 

absence online v internetové žákovské knížce v systému Škola OnLine. 

Hodnocení výsledků vzdělávání 

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák 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. 

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně prostřednictvím 

komunikační platformy školy (Škola OnLine), případně videohovory, které nahrazují klasické 

třídní schůzky, případně telefonicky, osobně. 

Využívané platformy 

Škola OnLine - platforma komunikační se zákonnými zástupci, internetová třídní kniha, 

internetová žákovská knížka, omlouvání absence 

Google Suite – platforma výuková primárně pro distanční výuku (synchronní – Google Meet, 

asynchronní – Google Classroom, Gmail) 

Podmínky zacházení s majetkem školy 

V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům v omezené míře 

zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, sluchátka, notebook), 

tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce.  

 

V Ostravě-Krásném Poli 20. 10. 2020 

   Mgr. Martin Václavek 

ředitel školy 
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