
Pravidla pro distanční výuku od 26.10.2020 
 

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu případů s Covid nákazou předpokládáme pokračování 

distanční výuky. Proto jsme připravili následující pravidla pro její pokračování. 

 

Ve dnech od 24.10. do 1.11. tak mají žáci školy souvislé mimořádné zdravotní volno. 

 

Pro všechny třídy jsou ve dnech  

 26. a 27.10.2020 - vyhlášeny dva dny volna bez distanční a prezenční výuky 

 28.10. - státní svátek 

 29.a 30.10. - podzimní prázdniny 

 

Organizace distanční výuky od 2.11.2020 

 

Předměty budou rozděleny do tří skupin: 

1. Profilové předměty – matematika, český a anglický jazyk (1. + 2. stupeň)  

(běžná týdenní hodinová dotace 3-8 hodin)  

           –  on-line výuka minimálně 2 hodiny týdně 

 

2. Důležité předměty – 1. stupeň - prvouka, přírodopis, vlastivěda  

         – 2. stupeň - fyzika, chemie, dějepis, přírodopis, zeměpis,  

                              druhý cizí jazyk              

(běžná týdenní hodinová dotace 2-3 hodiny) 

   –   on-line výuka minimálně 1 hodinu týdně 

 

3. Ostatní předměty – výchova k občanství, výchova ke zdraví, informatika 

   (běžná týdenní dotace 1-2 hodiny) 

–  on-line výuka 1 hodina co 14 dní 

 

O tom, kolik vyučovacích hodin z rozvrhu bude probíhat prostřednictvím online konference, 

rozhoduje vždy vyučující. Výše uvedené hodinové dotace stanovují pouze minimální podobu 

on-line výuky.  

 

On-line výuka bude probíhat i nadále přes TEAMS. 

 

Učitelé mají ředitelem stanovenu možnost vést distanční výuku ze školy (z pracoviště) nebo z 

domu podle své volby (podle technických podmínek připojování). 

 

Učitelé mají možnost volit následující formy distanční výuky: 

 

Výuka on-line synchronní = výuka pomocí počítače v reálném čase (TEAMS) 

- pomocí kamery či mikrofonu (notebooku, webkamerou) se ve stejném čase spojuje učitel 

s žáky 

- sem patří také testy psané v konkrétní hodině  

 

 



Výuka on-line asynchronní = výuka pomocí předtočených videí, práce s materiály, testy  

                                                   a kvízy zadanými přes TEAMS 

- vypracování úkolu nemusí žák dělat přímo on-line, ale v časovém úseku stanoveném 

učitelem 

- žák pracuje na PC 

 

Výuka off-line = učitel zadá práci emailem (nebo např. přes Třídní stránky), telefonicky   

                             nebo si žák vyzvedne zadání v kanceláři školy 

- žák do termínu stanoveného učitelem úkol splní, splněné úkoly odevzdá emailem nebo 

v kanceláři školy, popřípadě po osobní domluvě vyučujícímu 

- žák pracuje např. s učebnicí, pracovním sešitem, pracovními listy 

 

Pravidla pro učitele:  

 

Třídní učitel je koordinátorem a garantem distanční výuky ve své třídě a má povinnost:  

 pravidelně vyhodnocovat distanční výuku ve své třídě 

 pravidelně komunikovat se svou třídou minimálně jednou týdně pomocí online 

konference v předem domluveném termínu 

 jednou týdně zaslat vedení školy stručnou zprávu o vyhodnocení online výuky ve třídě 

(zda komunikují všichni žáci a učitelé, kdo nekomunikuje, technické problémy, 

zdravotní omezení apod.) 

 

Každý učitel  

- případné dotazy a konzultace žáků řeší on-line emailem, chatem, systémy typu 

Messenger FB, WhatsApp, aj. – tak, jak byl zvyklý doposud 

- je povinen po domluvě poskytnout konzultační hodinu i žákům bez on-line připojení 

- určený den a hodinu oznámí vedení školy a všem žákům, které vyučuje 

 

On-line výuku bude učitel plánovat takto: 

 budou-li hodiny on-line synchronní, pak hodiny budou POVINNĚ naplánované do 

rozvrhových hodin daného předmětu konkrétní třídy  

 budou-li hodiny on-line asynchronní, pak lze práci plánovat tak, aby ji žák udělal 

v časovém úseku do další plánované hodiny 

 jsou-li hodiny off-line, pak bude stanoven delší časový úsek (např. týden) s termínem, do 

něhož má žák práci udělat 

 

Rozvrh 

Škola připraví pro každou třídu rozvrh hodin, podle kterého bude on-line výuka probíhat. 

Spoluprací třídního učitele s ostatními vyučujícími ve třídě budou předávány informace o 

žácích, kteří mají problémy s internetovým připojením nebo nemají dostupný počítač. V těchto 

případech bude třeba hledat jiné cesty pro to, aby žák dostal zadanou práci a mohl doma 

studovat. 

 

  

 

 

 



 

Je důležité, abyste jako zákonní zástupci věděli: 

 všichni žáci, kteří nemají k požadovanému IT vybavení přístup, si mohou úkoly 

pravidelně vyzvedávat (a také vypracované odevzdávat) v kanceláři školy, a to každý 

pracovní den od 8.00 do 12.00 hod. nebo po osobní domluvě s vyučujícím 

 úkoly jsou zadávány 1x až 2x týdně – podle hodinové dotace jednotlivých předmětů 

 po žácích vyžadujeme, aby dodržovali termíny zadané učiteli pro odevzdávání úkolů 
 

 Hodnocení a zpětná vazba 

Preferujeme formativní (průběžné, motivující, podporující) hodnocení, ale nevyhýbáme se ani 

sumativnímu hodnocení. To je nastaveno ve 2 rovinách:  

a) splnil/odevzdal vs. nesplnil/neodevzdal 
b) známkou – tehdy, kdy je evidentní, že známka bude objektivní, že pro osvojení učiva 

i pro samotný výkon měli všichni žáci „stejné“ podmínky (např. „opakovací“ učivo, 

domácí slohová práce, učivo, kde existuje jasná a doložitelná zpětná vazba, že se v něm 

žáci orientují) 

Snažíme se všem žákům v rámci svých předmětů poskytovat pravidelnou zpětnou vazbu. 
 

 Příprava k přijímacím zkouškám  

Probíhá i nadále příprava k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka. Žáci, kteří si 

objednali PS k přípravě na přijímací zkoušky, si tyto materiály vyzvednou v kanceláři školy, 

pokud už tak neučinili. 
 
 

 Absence žáků a její omlouvání 

Žáci nově mají zákonem stanovenu povinnost účastnit se distanční výuky. 

Z toho vyplývá, že zákonní zástupci mají povinnost omlouvat učiteli nepřítomnost žáka na 

distanční výuce. 

- omlouvat se třídnímu učiteli budou zejména žáci, kteří se delší časový úsek nebudou účastnit 

on-line výuky nebo neodevzdají v daný termín vypracované úkoly 

- absenci musí zákonný zástupce omluvit do 3 dnů - omluvenky zasílejte na emailovou adresu 

třídního učitele  

- po skončení distanční výuky budou mít třídní učitelé právo požádat o doložení omluvenek 

podepsaných zákonným i zástupci v žákovské knížce 
 

Odučená témata budou učitelé zapisovat do třídních knih. V třídní knize se bude objevovat také 

evidence nahlášené absence žáka – doplní třídní učitel. 
 

Případné problémy dané novou situací a dálkovou výukou řešte: 

- pomocí mailové adresy učitelů: kontakt na učitele 

- pomocí telefonického kontaktu na třídního učitele (pokud TU poskytl kontakt) 

- zanecháním zprávy v kanceláři školy tel. 583213011 - p. Havlíková 

- jinými komunikačními systémy typu Messenger FB, WhatsApp, aj. – tak, jak jste byli 

zvyklí doposud 

http://www.1zsspk.cz/web/index.php?id=pedagogiti-pracovnici-2

