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Nařízení ředitele školy pro vzdělávání distančním způsobem 

Nařízení ředitelky školy se opírá o Metodické doporučení MŠMT pro vzdělávání distančním 
způsobem, které bylo vydáno v Praze 23. 9. 2020, a o zákon č. 531/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění. 

Povinností školy je ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním 
způsobem a tím je stanovena povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat. Povinnost 
distančně vzdělávat má také mateřská škola ve vztahu k dětem, pro které je předškolní 
vzdělávání povinné.  

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 
vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídajícím okolnostem. 
Není tedy povinností školy naplnit je beze zbytku. 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. Důraz je 
kladen na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Výtvarná výchova, 
hudební výchova, pracovní činnosti a jiné výchovy a volitelné předměty budou v období 
distanční výuky realizovány pouze formou předávání materiálů. 

ZPŮSOB KOMUNIKACE  

Pro vzdělávání distančním způsobem byla jednotně školou zvolena platforma GOOGLE 
CLASSROOME, pro online výuku GOOGLE MEET. Slouží pro komunikaci pedagogických 
pracovníků s žáky, a to nejen v případě distančního vzdělávání, ale umožňuje studijní 
podporu na dálku nepřítomným žákům i během prezenční výuky. Pro komunikaci s rodiči 
škola využívá e-mailovou poštu a mobilní telefony. Třídní učitel komunikuje s rodiči nejčastěji 
e-mailovou poštou nebo přes mobilní telefon. Důležité informace budou zveřejněny na 
webových stránkách školy. Pedagogičtí pracovníci reagují na zprávy rodičů nejpozději do 2 
pracovních dnů. V případě, kdy rodič nemá potřebné vybavení či přístup k internetu, využívá 
po dohodě s učiteli osobní konzultace vždy za dodržení všech epidemiologických opatření. 

OMLOUVÁNÍ NEÚČASTI ŽÁKŮ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE 

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 tedy povinni omluvit žáka i v případě 
distanční formy výuky.  

Při plnění zadaných úkolů v domácím prostředí je nutné, aby žák odevzdal úkoly ve 
stanoveném termínu. V případě online výuky (videokonference) se žák připojí k přenosu, 



pokud s žákem nebyl dohodnut jiný způsob zapojení. V případě nepřipojení je povinnost 
zákonného zástupce žáka omluvit a žák  učivo i úkoly plní individuálně.   

 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ  

Škola postupuje dle platných pravidel pro hodnocení žáků. Při distančním vzdělávání, 
zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého 
vzdělávání a plnění zadaných úkolů. Hodnocení je prováděno klasifikačním stupněm i 
slovním hodnocením. Při distanční výuce jsou výsledky žákovy práce ukládány v listinné nebo 
digitální podobě. Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně 
prostřednictvím e-mailové korespondence, telefonicky, osobně. Taktéž se mohou informovat 
o výsledcích vzdělávání svého dítěte u jednotlivých vyučujících nebo třídního učitele.  

 

OBECNÉ  PRAVIDLA  A ORGANIZACE DISTANČNÍ VÝUKY  

Škola využívá pro distanční výuku  

- online způsoby (videokonference)  
-  samostudium a plnění úkolů z učebnic nebo jiných učebních materiálů a pracovních 

listů 
-  plnění praktických úkolů (kreativní nebo řemeslné práce) 
- projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte a praktické činnosti 

 Žákům, kteří nemají v domácím prostředí možnost využívat ICT techniku, škola pří 
dlouhodobém uzavření školy zapůjčí starší školní notebook nebo tablet. S rodinami těchto 
žáků bude sjednána smlouva o výpůjčce.  

Škola v případě distanční výuky stanoví rozvrh s určenými časy výuky. Délku výuky a 
přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti a s 
přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím.  

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků. Zajistí kombinaci online výuky 
(videokonference) s výukou, kdy žáci plní úkoly samostatně. Pro žáky, kteří nemohou 
využívat internetové připojení, zajistí předání úkolů v listinné podobě.  

Vyučující 1. stupně vhodně kombinuje online výuku a ostatní aktivity, zaměřuje se na 
praktickou a kreativní činnost. Online výuka netrvá déle než jednu hodinu denně. (u žáků 4. a 
5.třídy maximálně 2 hodiny). Videohodiny lze rozdělit do menších celků. 

Vyučující 2. stupně vhodně kombinují videohodiny, kombinované hodiny (částečně Meet) – 
učitelé přistupují k žákům individuálně, někteří žáci plní stanovené úkoly, jiní mají 
samostatnou práci, další týmový projekt a bezkontaktní hodiny – zadání úkolů s jasnými 
pokyny a konkrétní formou a termínem odevzdání. Online výuka nepřesahuje tři vyučovací 



hodiny denně za sebou. Vyučující jednotlivých předmětů koordinují společně online výuku 
v jednotlivých třídách. 

Zákonní zástupci mají možnost využívat služby školního poradenského pracoviště (metodika 
prevence, výchovného poradce, speciálního pedagoga). Tito odborníci pomáhají žákům se 
SVP při vzdělávání na dálku. V závislosti na konkrétní situaci je možno těmto žákům zapůjčit 
kompenzační pomůcky, speciální učebnice. V tomto případě se zákonnými zástupci bude 
sepsána smlouva o výpůjčce. Pedagogická intervence a předmět speciální pedagogické péče 
je i nadále poskytován prostřednictvím online komunikace. Asistent pedagoga se taktéž 
zapojuje do distančního vzdělávání žáků s SVP.  

Distanční výuka probíhá dle stanoveného rozvrhu hodin.  

Žák je povinen seznámit se s úkoly na daný den. 

O výuce online (videokonferenci) rozhoduje učitel daného předmětu a s předstihem sdělí 
tuto skutečnost žákům (u I.stupně po dohodě s rodiči). 

Žák je povinen být připraven na online hodinu v daném čase. 

Je zachována časová dotace hodin dle ŠVP. V předmětech s časovou dotací: 

* 4-5 hodin se doporučuje 3 online hodiny a 1-2 hodiny zadávat úkoly.  

* 3 hodiny se doporučuje 2 online hodiny a 1 hod. zadat úkoly 

* 2 hodiny se doporučuje 1 hod. online a 1 hod. samostatné práce 

* 1 hodinu denně  -  vyučující se domluví s žáky příležitostně 

*  Výchovy (VV, HV, TV, PČ, VKZ, VO) – neprobíhají online, žákům jsou zadávány pouze úkoly 
s    přesným termínem a formou odevzdání 

Je nutné žáky nepřetěžovat, tzv. online hodiny věnovat hlavně výkladu, procvičování, 
dotazům žáků, kontrole splněných úkolů … 

Termíny úkolů zadává každý vyučující sám s individuálním ohledem na žáka a vzhledem k 
množství zadaných úkolů. 

Úkoly jsou vkládány do kurzu (ne zasílány e-mailem), stejně tak vypracované úkoly ze strany 
žáků (pokud má žák problém s ovládáním učebny, bude vyučující přistupovat k žákovi 
individuálně) 

Třídní učitel zajistí předávání úkolů žákům, kteří nemají možnost distanční výuky přes 
platformu, nebo domácnost nedisponuje žádnou ICT technikou. 

Vyučující dbá na výuku dle platného rozvrhu hodin a také na určený čas jednotlivým online 
hodinám; nikdy „nepřetahuje“ dané online hodiny proto, aby se mohli žáci včas připravit na 
další hodinu. 



Testy nebo kvízy zadává vyučující buď přímo v online hodině, nebo je vkládá do kurzu ( na 
práci nechá větší časový úsek, bere v úvahu fakt, že u PC může sedět další sourozenec) 

Vyučující je povinen zohlednit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – vytváří pro ně 
např. jiné pracovní listy než pro ostatní žáky, zadává úkoly s ohledem na platná doporučení 
SPC a PPP, pracuje s žáky online mimo daný rozvrh hodiny ve spolupráci s asistentem 
pedagoga v hlavních předmětech alespoň 1x týdně. 

ŽÁK NEPLNÍ STANOVENÉ ÚKOLY 

- vyučující si zaznamenává, že úkol nebyl odevzdán 

- v případě opakovaného neodevzdávání úkolů, kontaktuje vyučující třídního učitele a řeší 
nejprve s ním daný problém (zda má žák odpovídající podmínky, zda TU má informace i od 
jiných vyučujících o daném žákovi a jeho neplnění povinností apod.) 

- následně TU kontaktuje rodiče, aby zajistili řádné vzdělávání žáka 

- v případě, že nedojde ke zlepšení situace, je možné kontaktovat OSPOD o neplnění povinné 
školní docházky formou distančního vzdělání a tím o zanedbání péče ze strany zákonných 
zástupců. 

VYUČUJÍCÍ 

* zapojuje všechny žáky 

* přizpůsobuje výuku možnostem a věku žák 

* zadává jasné a srozumitelné pokyny 

* zadání formuluje jasně a konkrétně 

* nepřeceňuje možnosti žáků i rodičů 

* diferencuje obtížnost úkolů 

* umožňuje přímý kontakt učitele s žákem, a to hlavně u mladších žáků 

* respektuje v přiměřené míře potřebu časové flexibility v rodinách 

* komunikuje s rodiči 

 

 

 

 

V Bohumíně 2.11.2020                                                              Mgr. Renata Wybraniecová 

              ředitelka školy 


