
DODATEK  DO  ŠKOLNÍHO  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. 

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. A to 
písemně na e-mail školy nebo telefonicky. Vždy se však vyžaduje tuto omluvenku zapsat i do 
žákovského průkazu. 

Jednotná komunikační platforma 

Cílem jednotné komunikace je nastavit na škole takové prostředí , ve kterém stačí účastníkům ke 
komunikaci jeden, případně velmi omezené množství softwarových nástrojů, pomocí nichž mohou se 
školou komunikovat a spolupracovat na zadaných úkolech. Při nastavení jednotné komunikace 
preferuje ZŠ   školní informační systém Škola OnLine.  Důvodem je vhodné zajištění  následující 
funkcionality: 

• Úložiště dokumentů a výukových materiálů s možností sdílení pro žáky i učitele (např. pro vkládání 
podkladů a vypracovaných úkolů). 

• Interaktivita a zpětná vazba (např. online testy, formuláře, ankety, interaktivní prvky v rámci 
předávání obsahu učiva  apod.). 

Forma výuky 

Během distančního vzdělávání bude preferována forma asynchronní výuky, se kterou se žáci i učitelé 
již seznámili.  Při asynchronní výuce žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim 
zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají. Využívány pro tento druh práce 
budou moduly prostředí Škola online a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zadávání úkolů a 
poskytování zpětné vazby.   

V praxi je  asynchronní on-line výuka realizována tak, že učitel posílá zadání samostatné či skupinové 
práce prostřednictvím určeného komunikačního nástroje . Účastníci na zadaných úkolech pracují dle 
svých časových možností a domluveným způsobem ve stanoveném termínu vypracované zadání 
odevzdávají. Zadávání může probíhat každý den, ale také např. na týden dopředu. V průběhu plnění 
úkolů je učitel k dispozici pro konzultace a individuální studijní podporu. Asynchronní on-line výuka 
umožňuje velkou míru individualizace, je vhodná tam, kde není možné zabezpečit všem účastníkům 



stejné podmínky.  Zároveň však klade nároky  na zodpovědnost jednotlivých účastníků a jejich 
kompetence k učení, ale také na časovou flexibilitu učitele. Při tomto způsobu výuky je nutné počítat 
s větší mírou individualizované podpory učitele jednotlivým žákům. Je třeba mít na paměti, že zde má 
významný vliv i míra poskytované podpory ze strany rodičů a domácí prostředí jako takové, které se u 
jednotlivých žáků mohou velmi různit. Účastníkům při tomto způsobu výuky může chybět sociální 
kontakt se spolužáky a sdílení.  U mladších žáků je potřeba přímé komunikace s učitelem větší než u 
žáků starších nebo studentů. Pro ty může být naopak důležitější možnost komunikace se spolužáky. 

V odůvodněných případech lze používat i synchronní způsob on-line komunikace (např. individuální a 
skupinový chat, telefonní hovory, videohovory aj.). 

  

Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky  

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: 

- ze znalosti konkrétních žáků 

- při hodnocení bude zohledněna aktivní účast na distanční výuce (je důležité oddělit možnosti žáka a 
jeho závislost na součinnosti jeho rodinného zázemí, za které nelze žáka činit zodpovědným) 

- u zadávaných úkolů je třeba ověřit správné pochopení, při vypracování se hodnotí:  užívání 
správných postupů, správné používání pomůcek, míra splnění, správnost – práce s chybou = 
hodnotíme za správnou část ne za špatnou, případná ochota opravit a doplnit připomínkované 
nedostatky, nebo úkol zopakovat 

- přednostně bude využíváno formativní hodnocení, které bude žákům i jejich rodinnému zázemí 
poskytovat co nejpřesnější zpětnou vazbu nejen o kvalitě splnění zadání, ale i o dosaženém pokroku, 
upozorní na nedostatky a napoví cestu ke zlepšení, případně upozorní na budoucí upotřebitelnost a 
návaznost pro kterou je užitečné současný úkol zvládnout 

-  u žáků 2. stupně je možné v některých případech (například testy) použít i hodnocení klasifikačním 
stupněm 

- hodnocení může být vhodně doplňováno (dle úrovně žáků) motivačními odměňujícími prvky 
(například zasílání obrázků, které žák sbírá nebo motivačních bodů… dle uvážení vyučujících)   

Závěr 

S pravidly jsou na začátku školního roku seznámeni žáci i zákonní zástupci, dodatek ke školnímu řádu 
je na webu školy k nahlédnutí.  

 

V Markvarticích 20. 9. 2020 


