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1. Povinnosti žápků a zákonných zástupců 

Žáci jsou povinni řádně se vzdělávat jak prezenční, tak distanční formou výuky, a to v míře 

odpovídající okolnostem. 

Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích 

cest a používat je ve škole běžným způsobem. 

Zákonní zástupci jsou jak v době prezenční, tak v době distanční výuky povinni spolupracovat 

se školou.  

Zákonní zástupci žáka jsou povinni doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději 

do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka jak při prezenčním, tak distančním 

vzdělávání. 

Zadávané úkoly odevzdávají žáci ve stanoveném termínu a podobě. Pokud žák nemůže ze 

zdravotních, technických či jiných opodstatněných důvodů zadaný úkol splnit, kontaktuje 

vyučujícího a domluví si náhradní způsob odevzdání. 

 

2. Režim při distanční výuce 

Při distančním způsobu vzdělávání jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, 

např. odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s výpočetní 

technikou. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování podpůrných opatření 

školou i při distančním způsobu vzdělávání. 

K distančnímu vzdělávání žáků je využívána platforma MS Teams.  

Délku výuky a přestávek při distančním způsobu vzdělávání stanovuje vedení školy, které 

dodržování stanového časového harmonogramu kontroluje, podle charakteru činnosti a 

s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím. 

Pořizování, sdílení či šíření jakýchkoliv záznamů z distanční výuky je přísně zakázáno. 

Porušením tohoto zákazu se žák vystavuje postihu jednak z titulu školního řádu, jednak a 

zejména trestněprávní zodpovědností z hlediska občanského zákoníku a platné související 

legislativy v rámci GDPR. 

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí kombinací: 

 synchronní on-line výuky – pedagogický pracovník pracuje v předem určeném reálném 

(stejném) čase se skupinou žáků na stejném/podobném úkolu prostřednictvím zvolené 

komunikační platformy (MS Teams), 

 asynchronní on-line výuky – žáci pracují individuálně, tempo a čas výuky si volí sami 

dle svých schopností a možností, 

 off-line výuky – žáci plní zadávané úkoly bez využití internetu, tj. formou samostudia, 

plnění praktických úkolů, formou předávání písemných materiálů, osobním 

vyzvedáváním a předáváním písemných materiálů. 
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Dle potřeby a v závislosti na aktuálních mimořádných opatřeních jsou využívány další formy 

komunikace se žáky a jejich zákonnými zástupci: 

 školní informační systém Bakaláři, 

 individuální telefonní/e-mailová/osobní/on-line konzultace žáků a pedagogických 

pracovníků, 

 individuální telefonní/e-mailová/osobní/on-line konzultace pedagogických pracovníků 

se zákonnými zástupci žáků, 

 zveřejňování zadávaných úkolů a následně i správných řešení těchto úkolů, 

 informování žáků o jejich výsledcích, poskytování zpětné vazby, uplatňování zejména 

formativního způsobu hodnocení a vedení žáků k sebehodnocení, 

 pravidelná a průběžná komunikace s žáky způsoby odpovídajícími jejich možnostem, 

technickému vybavení a rodinným podmínkám. 

 

3. Vzdělávací obsah při distanční výuce 

Vzdělávání distančním způsobem realizuje škola podle příslušného rámcového vzdělávacího 

programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční 

výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice, cizím 

jazyce a naukových předmětech. 

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. 

 

4. Hodnocení výsledků vzdělávání 

Při distančním vzdělávání zajišťovaném jakoukoliv formou dostanou žáci vždy zpětnou vazbu 

o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadávaných úkolů. 

V průběhu distanční výuky jsou žáci klasifikováni. Způsob hodnocení přizpůsobí škola 

podmínkám žáka pro tento způsob vzdělávání. 

Při distančním vzdělávání je uplatňováno především formativní hodnocení. 

Nedostačující míru zapojení při distanční výuce je třeba oznámit bez zbytečného odkladu 

zákonným zástupcům a vedení školy. 

Zákonní zástupci jsou v průběhu distančního vzdělávání informováni průběžně, pravidelně 

prostřednictvím systému Bakaláři, popř. telefonicky, videohovorem, osobně, písemnou 

korespondencí.  
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5. Podmínky zacházení s majetkem školy 

V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny 

technické prostředky školy pro digitální komunikaci. Tento majetek je zapůjčen uzavřením 

smlouvy o výpůjčce se zákonným zástupcem žáka. 

 

V Radonicích dne 1. 11. 2021 

 

Mgr. Veronika Černá v. r. 

pověřená výkonem funkce ředitelky školy 

 

 

 


