
Pravidla distanční výuky na ZŠ a ZUŠ Žlutice platná od 4.1.2021 

Distanční vzdělávání  

1. Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí vybraným způsobem 

následovně:  

• on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků 

prostřednictvím komunikační platformy) nebo  

• kombinací synchronní on-line výukou a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, 

tempo a čas si volí sami) nebo  

• off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů 

poštou či osobním vyzvedáváním, telefonicky nebo 

• individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků nebo  

• komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků nebo  

2. Časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a 

je stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce celé třídy nebo 

kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro druhou část.  

3. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje 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. Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, 

vypuštění učiva škola v rámci předmětových komisí a metodických sdružení eviduje a 

využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období. Škola se zaměří především na 

stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Priority ve vzdělávání budou 

operativně určovány podle délky distanční výuky.  

4. V průběhu distanční výuky mají všichni účastníci povinnost dbát pravidel GDPR.  

 

Žáci ve výuce 

Žáci se účastní třídních synchronních online hodin dle rozvrhu (Google Meet), komunikují 
s učitelem prostřednictvím emailu a plní případné další úkoly zadané učiteli ve stanovených 
termínech (Google učebna či Edupage). 

Žáci mají povinnost se účastnit všech synchronních online hodin. V případě neúčasti bude 
jejich nepřítomnost vedena jako běžná absence a musí být zákonnými zástupci omluvena. 

Pokud žák nemá možnost účasti na synchronních online hodinách, zákonný zástupce žáka 
kontaktuje učitele a domluví si vhodný způsob vzdělávání, tj.  bude zpracovávat materiály 
připravené pedagogy jednotlivých předmětů, které budou uloženy v Google učebně (či 
Edupage) nebo ve škole na připravených místech. 

Žák má možnost požádat o mimořádnou online konzultaci vyučujícího. 

Žáci mají možnost procvičit si látku v hodinách s AP. 



Rozvrh hodin distanční výuky bude vycházet z rozvrhu hodin pro prezenční výuku 
upřednostněním nosného učiva dle doporučení MŠMT. Částečně bude redukována výuka 
výchovných předmětů (Tv, Hv, Vko, Vkz, Vv) a pracovních činností. Tyto se více zaměří na 
praktické aktivity. 

Online výuka - pravidla 

Hodinu vždy zahajuje učitel. Žáci se připojují na jeho vyzvání. V rámci hodiny jsou dodržována 
pravidla slušného chování a platí všechna ustanovení školního řádu.  

Žáci mají zakázáno pořizovat audio i video nahrávky bez výslovného souhlasu vyučujícího. 
Pokud je z výukových důvodů nahrávka povolena, je zakázáno ji sdílet se třetí osobou. 

Z důvodu odpočinku žáka nemusí vždy vyučovací hodina trvat 45 min. Členění vyučovací 
hodiny je plně v kompetenci příslušného vyučujícího a může být rozděleno na synchronní 
online část a samostatnou práci nebo procvičování bez nutnosti připojení k internetu. 

Ve dnech školního vyučování je povinností žáka sledovat průběh distančního vyučování, 
připojovat se na synchronní online hodiny dle rozvrhu distanční výuky, kontrolovat emailovou 
schránku a obsah i případné změny v kurzech Google učebny. 

Výuka probíhá v době běžné výuky, nikoliv v pozdních odpoledních hodinách, během víkendů 
a státních svátků a školních prázdnin. Není však zakázáno žákům procvičovat učivo či se jiným 
způsobem vzdělávat. 

Pro zákonné zástupce 

1. Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit účast svého dítěte na distanční výuce. Snaží se 
vytvořit podmínky pro technickou stránku distanční výuky, vytvoří zázemí (počítač, tablet, 
smartphone), menším žákům pomáhají při odevzdávání práce do Google učebny. 

2. Není povinností rodičů (a ani žádoucí) opravovat chyby v úkolech, vysvětlovat nové učivo 
ani jinak pracovat za žáky.  

3. Zákonný zástupce má možnost sledovat průběh distanční výuky v Edupage či jednotlivých 
kurzech v rámci Google učebny. Na webových stránkách školy lze nalézt odkaz na týdenní 
plány učiva jednotlivých tříd v obdobích distanční výuky. 

4. Rodič má možnost komunikovat s vyučujícím prostřednictvím emailu či požádat 
o mimořádnou online konzultaci s pedagogem. 

5. Pokud žák nemá možnost účasti na synchronních online hodinách, zákonný zástupce 
žáka kontaktuje učitele a domluví si vhodný způsob vzdělávání. Většinou bude probíhat 
formou vyzvednutí a zpracování materiálů připravených ve škole a jejich následného 
odevzdání ve stanovených termínech. 

6. Pokud se žák nepřihlásí k distanční výuce, neplní úkoly v termínu bez předchozí domluvy 
s vyučujícím, škola vyhodnotí každý den jako absenci a zákonný zástupce je povinen jej 
omluvit z distanční výuky stejným způsobem, jako při prezenční formě výuky.  

7. Rodiče mají povinnost oznámit třídnímu učiteli, pokud se změní podmínky žáka pro 
distanční výuku (př. rozbité PC). 

 



Vyučující zajišťují výuku svých předmětů podle rozvrhu včetně hodnocení. Plánují, připravují 
a řídí online hodiny a individuální schůzky. Po domluvě mohou ve stanoveném čase 
poskytovat individuální konzultace. Průběžně informují TU o průběhu výuky. Dle potřeby 
komunikují se zákonnými zástupci žáků.  Prostřednictvím Edupage poskytují zpětnou vazbu o 
průběhu a výsledcích vzdělávání žáků. 

AP spolupracují s učiteli a řídí se jejich pokyny, komunikují s určenými žáky, poskytují jim 
podporu při vzdělávání. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání 

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák dostane zpětnou vazbu o 

výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především průběžnou 

komunikací s žákem (způsobem odpovídajícím jeho možnostem, technickému vybavení a 

rodinným podmínkám), dále formativním hodnocením, jak klasifikačním stupněm, tak slovním 

zhodnocením práce. Dále je využíváno sebehodnocení žáků.  

Při hodnocení bude zohledněna aktivní práce při distanční výuce (je důležité oddělit možnosti 

žáka a jeho závislost na součinnosti jeho rodinného zázemí), dále je oceňována snaha žáků, 

užívání správných postupů, správné používání pomůcek, míra splnění požadovaných zadání. 

Pokud to je možné hodnocena je prioritně práce v online hodinách a v menším rozsahu úkoly 

zadané v rámci asynchronní výuky. 

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve 

stanovených intervalech, prostřednictvím EŽK - Edupage, případně mailem, telefonicky nebo 

videochatem (náhrada rodičovských schůzek). V nutných případech je možné informace 

poskytnout či písemnou korespondencí či osobně. 

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. 

 

 
 


