
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM 
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Distanční výuka  - legislativní rámec 

   V novele školského zákona č. 349/2020 Sb.  byla s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena pravidla 

pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu 

přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách. 

 Zákonem je nyní nově 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) povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat (s výjimkou žáků základních 

uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky). 

Škola tedy nemá povinnost distančně vzdělávat v těchto případech: 

• pokud ředitel školy vyhlásí „ředitelské volno“ 

• pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku 

• pokud je žákům nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy, a to i v případě, kdy se v jiných 

třídách té samé školy vzdělávání distančním způsobem poskytuje 

• pokud jsou žáci nepřítomni z jiného důvodu (např. nemoc).  

 

Žáci, kterým není omezena osobní přítomnost ve škole, se nadále vzdělávají prezenčním 

způsobem.   

 

Žáci jsou ve vymezených případech povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování a 

hodnocení vzdělávání na dálku přizpůsobí škola podmínkám pro toto vzdělávání (zázemí, materiální 

podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.). 

 

Způsoby distanční výuky 

viz Manuál pro provoz školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19 

 
On-line výuka 

• on-line přenos prezenční výuky  
• zadávání úkolů a testů prostřednictvím aplikace Edupage  
• využití Office 365 
• hodnocení distanční výuky bude probíhat v souladu s kritérii pro hodnocení, která jsou 

přílohou školního řádu 
• metodickou pomoc s výukou on-line vyučujícím bude poskytovat Mgr. Pěnčíková, Mgr.Povolná 

a Ing. Kudlička 
 

Off-line výuka 

• předávání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty – prostřednictvím 
třídních učitelů 
 



 

Konzultace 
• jsou možné za dodržování všech hygienických pravidel 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žáci se SVP mají nárok na poskytování podpůrných opatření i při distančním způsobu vzdělávání. 

Podpůrná opatření spočívají v: 

• poradenské pomoci školy  

• úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání 

• předmětu speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence 

• v úpravě očekávaných výstupů vzdělávání  

•  v použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek 

• ve využití asistenta pedagoga 

• zákonní zástupci budou prostřednictvím Edupage informováni o možnosti využití služeb školního 

poradenského pracoviště -  formou konzultací, poskytování péče speciálního pedagoga a  

školního psychologa.  

 Asistent pedagoga pracuje dle pokynu učitele s žáky se SVP v dané skupině − AP zajišťuje podporu 

organizace vzdělávacích aktivit –  příprava pomůcek a materiálů. 

 

Zapojení všech žáků 

• s žáky i jejich rodiči probíhá komunikace prostřednictvím Edupage – všichni zákonní zástupci 

obdrželi přihlašovací údaje 

• pokud se žák nezapojuje do distanční výuky, bude zákonný zástupce kontaktován třídním 

učitelem telefonicky, SMS, poštou, prostřednictvím chatovací aplikace nebo spolužáků  

• v případě, že se nepodaří navázat s rodinou kontakt žádným z uvedených způsobů, zahájí škola 

spolupráci s OSPOD 

 

Způsoby a pravidla hodnocení 

Učitel po dobu vzdělávání na dálku průběžně monitoruje zapojení a aktivitu všech žáků, poskytuje jim 

v přiměřeném čase zpětnou vazbu, podporuje je v hledání řešení a motivuje žáky k dalšímu pokroku. 

Formativní hodnocení  

Učitel průběžně 

• komunikuje s žáky o jejich pokroku ve vzdělávání 

• vede žáky ke komunikaci o problémech ve vzdělávání – pojmenování obtíží a úskalí 

• pomáhá žákům potíže překonávat 

• zohledňuje individuální možnosti žáků 



 Sumativní hodnocení  

Na konci určitého období učitel 

•  informuje žáka o zvládnutí požadavků za dané období 

• zapojuje žáky do hodnocení formou sebehodnocení 

• k hodnocení učitel využívá práce žáků odevzdané za dané období (v papírové nebo digitální 

podobě), testovací moduly z Edupage, popř. jiných aplikací 

• hodnotí žáky v souladu s kritérii pro hodnocení, jež jsou součástí školního řádu 

Naplňování RVP a ŠVP 

 Vzdělávání distančním způsobem je uskutečňováno podle příslušného rámcového vzdělávacího 

programu (RVP) a školních vzdělávacích programů (ŠVP pro ZV 2020, ŠVP s rozšířenou výukou Tv 

2017 verze 5 a  ŠVP s rozšířenou výukou Tv 2020) v míře odpovídající okolnostem.  

 V případě vzdělávání na dálku se škola zaměří zejména na aplikaci znalostí a dovedností, aby žáci byli 

schopni nabyté znalosti a dovednosti využívat šířeji při řešení nejrůznějších situací. Důraz bude 

kladen na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce a na rozvoj kompetence 

k učení. 

Při krátkodobých úsecích distanční výuky (karanténa na 10 dnů) bude výuka zaměřena na aktivity 

snadněji realizovatelné distančním způsobem. Ostatní oblasti budou přesunuty do období po návratu 

k prezenční výuce. 

 Při dlouhodobém zákazu osobní přítomnosti ve škole, který trvá déle než 2 týdny, budou vybrány 

prioritní vzdělávací oblasti v ŠVP, a zaměříme se především na očekávané výstupy dle příslušného 

RVP. Pozornost bude věnována zejména českému jazyku, matematice a cizímu jazyku. 

Budou stanoveni garanti předmětů v jednotlivých ročnících, kteří připraví 

• přehled učiva, jež bude v distanční výuce odučeno v plném rozsahu  

• přehled učiva, jež bude odučeno v omezené míře 
• přehled učiva, které bude přesunuto do jiného ročníku 
• přehled učiva, které bude vypuštěno 
 
Po návratu k prezenční výuce proběhne vyhodnocení pokroku žáků v distanční výuce a podle 
dosažené úrovně bude pokračováno ve výuce prezenčním způsobem. 
 
Při zákazu přítomnosti žáků ve škole bude vytvořen rozvrh výuky tak, aby žáci měli pravidelnost ve 
vzdělání a aby byly ve výuce zastoupeny: český jazyk, cizí jazyk, matematika a naukové předměty + 
občanská výchova a volba povolání. Výuka ve výchovách bude zadávána na delší časové úseky – pro 
zpestření výuky. 
 
Hodiny odučené distančním způsobem budou zapisovány do elektronické třídní knihy. 

 

 



 

 

 

 

 


