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Příloha č.1 ke školnímu řádu z 1. 9. 2020 
 

K distanční výuce byly vydány tři základní a zásadní materiály: 

 

1) Příloha školního řádu, která platí v případech popsaných v §184 zákona 

č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění 

2) Nařízení ředitele školy k vynucené distanční formě vzdělávání (technické 

a organizační pokyny). 

3) Vnitřní směrnice školy k distančnímu vzdělávání (k dispozici v ředitelně školy) 

 

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 

(1) 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 nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, 

oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, 

ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo 

studentům vzdělávání distančním způsobem. 

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající 

okolnostem.  

(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou 

žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. 

Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním 

způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání. 

 

Formy vzdělávání 

 

Denní: Opatření se vztahuje na omezený počet žáků, který nepřekročí více jak 50 % žáků 

třídy. Výuka žáků docházejících do školy i těch, kteří chybějí, probíhá obvyklou formou. 

Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje jako tehdy, 

když jsou žáci běžně nemocní. 
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Smíšená: Opatření se vztahuje na více jak 50 % žáků třídy. Žáci, na které se opatření 

vztahuje (je jim zakázáno chodit do školy), se vzdělávají distančním způsobem. Škola je 

povinna je vzdělávat a žáci jsou povinni se vzdělávat. 

Ostatní žáci pokračují v denní docházce. 

 

Distanční: Do školy nesmí chodit celá třída, více tříd nebo celá škola - vzdělávání těchto 

žáků probíhá pouze distanční formou. Jestliže do školy nesmí chodit nikdo, vzdělávají se 

distančně všichni a škola všem tento způsob vzdělávání poskytuje. Distanční způsob může 

probíhat nejrůznějšími formami, a to dle aktuálních možností školy i individuálních 

podmínek jednotlivých žáků. 

Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, 

tak také personálním a technickým možnostem školy.  

Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální 

podmínky konkrétních žáků, jestliže s nimi byla škola seznámena. 

Zákonní zástupci nezletilých žáků nebo žáci sami seznámí třídního učitele prokazatelně 

s podmínkami, které žák pro vzdělávání má. 

 

Dokládání důvodů nepřítomnosti 

Nařízená distanční výuka je povinnou vzdělávací formou, a jestliže se jí žák neúčastní, 

doloží jeho zákonný zástupce důvody nepřítomnosti stejným způsobem a za stejných 

podmínek, jako při prezenční výuce, tj. omluvením nepřítomnosti telefonicky v kanceláři 

školy 318 623 506, na e-mailovou adresu třídního učitele nebo ve Škole on-line v žákovské 

knížce a poté vždy omluvenkou do papírové žákovské knížky (viz školní řád). 

 

Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky 

 

Způsoby hodnocení 

Vyučující žákům zadávají úkoly povinné a dobrovolné a dle kritérií, která žákům dopředu 

oznámí, je hodnotí. 

Obecná kritéria hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí školního řádu. Žáci jsou 

povinni odevzdávat dle pravidel stanovených vyučujícím pouze úkoly označené jako 

povinné. Během zadávání a hodnocení úkolů vyučující používají zpětnou vazbu a slovní 

hodnocení, a to především pomocí elektronické žákovské knížky Škola online a Office 365. 

Pravidla a podklady pro hodnocení žáků uvedená ve školním řádu a schválená školskou 

radou, která lze pro svou povahu uplatnit při distanční výuce, se použijí. Ta, která nelze 

pro jejich povahu uplatnit při distanční výuce se nepoužijí. Hlavním cílem hodnocení musí 

být podpora učení žáků. 
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Hodnocení v době distanční výuky bude na doporučení vyhlášky č. 211/2020 Sb., 

vycházet z: 

- pokud je to možné vychází vyučující 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 

- zejména 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 

 

 

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy 


