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příloha 1: Distanční výuka – pravidla a organizace 

 

1. Co je hlavním cílem distanční výuky v době uzavření škol?  

Nepřítomnost žáků ve škole a jejich zapojení do výuky z domova zásadně mění podobu 

klasického vyučování. Chybí osobní kontakt, jsou výrazně omezeny možnosti vrstevnického a 

skupinového učení. Žáci i učitelé čelí technickým výzvám. V této společensky složité situaci je 

proto nutné soustředit se na podstatné prvky vzdělávání. Těmi jsou zajištění sociálního 

kontaktu se žáky, jejich podpora v náročné situaci a výuka na dálku v takové podobě, která je 

efektivní a zároveň technicky a didakticky možná.  

2. Jaké jsou priority školy pro dobu distanční výuky?  

Škola se v případě přechodu na distanční výuku soustředí na následující aktivity:  

 zachování pravidelné komunikace se všemi žáky  

 výběr takového vzdělávacího obsahu z ŠVP, které je vhodné pro distanční výuku  

 zorganizování práce učitelů i žáků (komunikace, zadávání a odevzdání práce, jasný 

časový rozvrh)  

 pravidelná a efektivní komunikace s rodiči 

 personální zajištění s ohledem na kvalitu výuky  

3. Technické řešení-práce na služební IT technice buď z pracoviště nebo jako Home Office.   

4. Volba vhodné formy vzdělávání distančním způsobem 

Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky. Škola 

vždy přizpůsobí distanční výuku  jak  individuálním  podmínkám  jednotlivých žáků,  tak  

také personálním a technickým možnostem školy. O konkrétních vnitřních pravidlech 

organizace výuky (smíšené, distanční a prezenční) ve škole rozhoduje ředitel školy s ohledem 

na aktuální možnosti a podmínky školy.  

On-line výuka 

Pojmem on-line výuka je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, který 

probíhá zpravidla prostřednictvím internetu a je podporován nejrůznějšími digitálními 

technologiemi a softwarovými nástroji. Rozlišujeme synchronní a asynchronní on-line 

výuku. Při synchronní výuce je učitel propojen s žáky zpravidla prostřednictvím nějaké 

komunikační platformy v reálném (stejném)čase.  Skupina ve stejný čas na stejném 

virtuálním místě pracuje na stejném/podobném úkolu.  Častou formou této výuky je např. 



realizace on-line hodin pomocí videokonferenčních nástrojů dle předem stanoveného 

rozvrhu. Výhodou je, že má učitel přehled o průběhu vzdělávání, které je jednotné, časově 

vymezené a je podporováno přímou interakcí učitele a žáků. Setkávání ve virtuálním prostoru 

může pomoci účastníkům při překonávání obtíží způsobených sociální izolací a podpořit 

motivaci k učení. Tento způsob však také klade nároky na technické vybavení účastníků, na 

kvalitu internetového připojení a v neposlední řadě na časovou flexibilitu žáků a jejich rodin 

(sdílení počítače ve stanovenou dobu atp.). Při synchronní on-line výuce je náročnější 

individualizace vzdělávání a přizpůsobování obsahu, způsobu i tempa konkrétním 

účastníkům.  Trvá-li synchronní  on-line výuka delší časový úsek, v závislosti na věku 

účastníků klesá schopnost udržení pozornosti a může se projevit negativní vliv i na zdraví 

žáka (dlouhodobá práce s počítačem v nevhodné poloze, sledování monitoru). Proto není 

vhodné synchronně realizovat kompletní rozvrh hodin, jak je nastaven pro prezenční výuku. 

Při stanovování rozsahu výuky na dálku je třeba respektovat volný čas a jiné aktivity žáků. 

Při asynchronní výuce žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných 

úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají. Využívány pro tento druh práce budou 

oficiální platformy (MS Teams), a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zadávání úkolů a 

poskytování zpětné vazby. 

 

 

A. KOMUNIKACE S RODIČI 

 

Škola bude rodiče informovat prostřednictvím elektronické žákovské knížky v programu 

Bakaláři (el. ŽK): 

A) o vzdělávání, posunu v učivu a ve vzdělávacích oblastech zápisem do el. ŽK 

B) o hodnocení žáků - prostřednictvím el. ŽK 

C) o dění ve škole a školních aktivitách zprávami v el. ŽK a na www stránkách školy 

D) omlouvání z distanční výuky bude probíhat běžnou formou prostřednictvím omluvenek 

v el. ŽK 

Rodiče pravidelně kontrolují plnění úkolů v Zadání týmu (třídě) na Microsoft Teams. Třídní 

učitelé pravidelně komunikují s rodiči žáků. Jednou týdně jsou rodiče informováni ředitelem 

školy o aktuálním průběhu a případných úpravách distančního vzdělávání v obecnější rovině.  

Není cílem školy přenášet na rodiče vzdělávací povinnosti školy. Rodič by měl s dítětem 

projít zadání práce, ujistit se, že všemu rozumí a ví, jak pracovat. V případě, že žák nerozumí 

zadání, učivo je obsahově nezvládnutelné, či se žák potýká s jinými potížemi, měl by rodič 

kontaktovat třídního učitele a společně nastaví systém tak, aby školní povinnosti nebyly 

zadáním pro celou rodinu, ale převážně odpovědností žáka. Učitelé se při pravidelných 

konzultacích se žáky vždy informují, zda žák nemá nějaké potíže, nepotřebuje s něčím 

poradit, a také jak časově zvládá zadanou práci. Rodiče jsou školou opakovaně vyzýváni ke 

zpětné vazbě. 

 



 

B. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Celá škola používá jednotně systém Office 365 (O365) se všemi moduly a především aplikaci 

Microsoft Teams, se kterým umí pracovat všichni učitelé a žáci, rodičům se znalost a aktivní 

ovládání této aplikace doporučuje. K výuce nepoužíváme emaily, sms, WhatsApp, Instagram 

facebook atd. To nejsou online výukové nástroje a nejsou bezpečné.  

Každý učitel si aktualizuje a systematizuje své skupiny v Office 365 a v Microsoft Teams, 

vytvoří si své skupiny a kanály podle aktuálního rozvrhu a potřeb.  

Výuka bude v případě karantény probíhat podle stálého rozvrhu.  

Žáci si na základě smlouvy o výpůjčce mohou zapůjčit školní zařízení tak, aby mohli 

pracovat a připojovat se do výuky kdykoliv je potřeba a nebyli závislí např. na sdílené 

technice rodičů či sourozenců.  

1. Distančně se vzdělává pouze část třídy 

V případě, že je v karanténě/na distančním vzdělávání pouze část žáků, učitel pracuje se 

zbytkem třídy v běžném školním režimu, žákům pracujícím z domova dá předem vědět 

prostřednictvím MS Teams, kdy se mají připojit do hodiny, jaké materiály si mají stáhnout a 

nastudovat a co je v hodině čeká. Žáci pobývající mimo školu (nemocní, v karanténě) se pak 

připojují na hodinu dálkově.  

Každý učitel tentýž den vyplní třídní knihu jako informaci pro rodiče, aby viděli, co se ve 

škole dělalo. V případě potřeby do el. ŽK vloží informace o d.ú., hodnocení, doplňující 

materiály a odkazy. Pokud souhlasí všichni žáci i vyučující daného předmětu, hodina nebo 

její části se můžou nahrát a poskytnout rodičům i žákům k domácímu využití.  

Nemají-li žáci kvalitní připojení k internetu, řeší škola výuku těchto žáků individuálně.  

 

2.   Distančně se vzdělává celá třída/škola  

1.ročník 

Rodiče žáků prvních tříd jsou informováni prostřednictvím el. ŽK o plánovaném průběhu 

distančního vzdělávání třídním učitelem. Výuka probíhá formou zadávání úkolů 

prostřednictvím el. ŽK, sdílení odkazů (Nová škola – www.nns.cz), on-line výuka v malých 

skupinách, nejlépe individuálně, za účasti dítěte i rodiče. Zpětnou vazbu od rodičů tak 

získávají učitelé přímo on-line přes MS Teams, popř. přes el. ŽK 

2. - 9. ročník 

V případě, že je vyhlášena karanténa/distanční výuka pro celou třídu, či školu, přejdou učitelé 

na následující systém: třída pracuje podle rozvrhu, který vychází z platného rozvrhu na tento 

školní rok. Učitel pracuje online ze školy, žáci jsou připojeni přes MS Teams a probíhá výuka 

daného předmětu. Rozvrh se může měnit v případě změny situace (nemocnosti nebo 

karantény učitelů.  



Kromě výukových aktivit vycházejících ze školního vzdělávacího programu mohou být pro 

žáky průběžně připravovány různé doplňkové aktivity, soutěže, společná čtení, učitelé sdílejí 

odkazy na zajímavé aktivity, atd. 

Třídy na 2. stupni ZŠ mají s třídními učiteli nastaveny i způsoby a časy setkávání na tzv. 

„třídnické hodiny.“ V rámci výuky probíhají také individuální studijní konzultace se žáky. V 

rámci konzultací je třeba pravidelně ověřovat, zda žáci zadání zvládají, stíhají pracovat, 

orientují se v systému a mají dost podkladů k práci. Vypracovaná zadání žáci odesílají 

učitelům do prostředí MS Teams. Je důležité, aby toto všichni žáci i učitelé dodržovali! 

 Při vzdělávání mladších žáků lze o pomoc požádat i starší spolužáky, kteří se mohou do 

online hodiny připojit a pomoci učiteli.  

Žáci si na základě smlouvy o výpůjčce mohou zapůjčit školní přenosná zařízení tak, aby 

mohli pracovat a připojovat se do výuky kdykoliv je potřeba a nebyli závislí např. na sdílené 

technice rodičů či sourozenců. 

Do výuky zapojujeme také dobrovolníky z řad rodin – rodiče, prarodiče – kteří se žáky např. 

čtou, konverzují v angličtině a pomáhají jim s konkrétními náročnějšími úkoly. I tyto 

podpůrné aktivity jsou dobrovolné.  

Hodnotit žáky se doporučuje kombinovaným způsobem (známka je relevantní zpětnou 

vazbou žákovi)  

 

C. KOMUNIKACE PEDAGOGICKÉHO SBORU 

Učitelé se scházejí k pravidelným týdenním online poradám 1. i 2. stupně, stejně jako vedení 

školy. Obsahem porad je kontrola nastavení systému výuky, řešení případných potíží a 

koordinace některých aktivit, na kterých učitelé pracují napříč třídami. Cílem porad je také 

sdílení dobré praxe a užitečných rad a nápadů pro distanční výuku. Předpokládá se i 

vzájemná komunikace a pomoc učitelů navzájem a vytváření společných skupin.  

Absence učitelů : 

A) karanténa - je pobyt doma v režimu nemocenské nebo se lze se zaměstnancem domluvit, 

pokud se cítí zdráv, na Home Office. Bude se tedy řešit individuálně.  

B) nemoc - řeší se jako v běžném režimu, popř. viz bod A) 

C) absence většího množství učitelů - budeme spojovat a suplovat, jak to půjde, od určitého 

okamžiku se škola ale musí zavřít (o tom ale v současné situaci nemže rozhodnout ředitel 

školy, ale KHS).  

D) V případě karantény učitele budeme automaticky počítat s prací učitele v podobě nepřímé 

pedagogické činnosti, od zaměstnavatele dostane pracovník zadanou práci 

Jak učitelé pracují se zadáváním učiva, úkolů a činností?  

Učitelé vybírají z tematických plánů takové učivo, které je možné probírat se žáky distančním 

způsobem. Je doporučeno neprobírat náročná a zcela nová témata, se kterými si žáci bez 

přítomnosti učitele nebudou vědět rady, případně by si mohli zafixovat konkrétní učivo 



nevhodným způsobem. Zároveň není u mladších dětí vhodné zadávat učivo ve formě 

neznámých typů cvičení, u kterých se nedá předpokládat snadné pochopení zadání. Žáci se v 

takovém případě buď obracejí na rodiče, kteří musejí suplovat školu, nebo cvičení stejně 

nevypracují. Při přípravách tematických plánů na nový školní rok si pedagogové již 

vytipovali učivo, které je náročné zvládnout v distanční formě a se kterým proto, je-li to z 

didaktického hlediska možné, začnou v září co nejdříve.  

Doporučuje se procvičovat již probranou látku a z nového učiva vybírat taková témata, se 

kterými mohou žáci pracovat relativně samostatně.  

D. HODNOCENÍ 

Hodnotit žáky se doporučuje formativními metodami nebo kombinovaným způsobem 

(známka je relevantní zpětnou vazbou žákovi),  

Zadanou práci, která je předmětem hodnocení, vyhodnotí vůči stanovenému vzdělávacímu 

cíli. Učitel dává žákovi zpětnou vazbu ke zpracování zadání, k tomu, jak pokročil v dosažení 

konkrétního stanoveného cíle a co je ještě potřeba udělat, aby cíle dosáhnul.  

Lze také používat způsob hodnocení SPLNIL/NESPLNIL zadání vůči zadanému 

vzdělávacímu cíli/úkolu. Pokud se jedná o skutečně dobře probranou látku a učitel si může 

být jistý, že všichni žáci zvládají dané učivo bez problémů, může hodnotit známkou 

samozřejmě s přihlédnutím k dalším podmínkám a vlivům.  

 

Postup pro rychlý přechod na distanční výuku: 

1. Společná porada všech pedagogů co nejdříve poté, co je vyhlášeno uzavření školy, třídy, 

části třídy a přechod na distanční výuku. Projedná se:  

- co je potřeba komunikovat rodičům a žákům, co z toho má na starost ředitel/třídní 

učitelé/učitelé předmětů; úprava rozvrhu pro distanční výuku, nastavení porad pedagogů; 

režim služeb ve škole  (vyzvedávání zapomenutých věcí, učebnic, kopírovaných materiálů 

atd.).  

2. Jasná informace rodičům a žákům o nastavení distanční výuky (viz odpovědnosti výše).  

3. Nabídka školní techniky rodinám, které nemají svoji, zajištění přípravy smluv o výpůjčce 

techniky a její předání žákům.  

4. Kontrola nastavení rozvrhů, třídnických hodin (vedení školy) 

5. Třídní učitelé v prvních dnech distanční výuky kontaktují všechny žáky a projdou s nimi 

aktuální situaci a případné problémy se zařízeními, připojením, popř. přihlašovacími údaji do 

MS Teams (nové přihl. údaje předává ředitel školy¨). 

 

V Hořicích  dne 7.10.2020 

 

Mgr. Jan Sezima - ředitel školy 
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