
Při distančním vzdělávání v ZŠ DOLNÍ BRANNÁ se žáci i pedagožky řídí 

 

1) Školním řádem ZŠ DOLNÍ BRANNÁ 

 

2) Metodickým doporučením MŠMT 

 

ad 1) VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

 

Povinnosti žáků při mimořádných opatřeních vlády 

Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře 

odpovídající okolnostem. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte 

a žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě.  

 

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

cest a používat je předepsaným způsobem. 

 

C. Režim distanční výuky: 

 

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách se řídí podle 

Školského zákona: Zákon č. 349/2020 Sb., § 184a, s účinností od 25. 8. 2020. 

(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. Způsob poskytování 

vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola 

podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.  

(4) Formy distanční výuky využívané školou: 

O formách distanční výuky rozhoduje třídní učitel podle věku žáků a podle jejich možností 

technického vybavení k distanční výuce. 

 

- Telefonické spojení 

- emailová komunikace 

- využívání sociálních sítí 

- využívání počítačových výukových programů  a aplikací 

- on-line výuka (upřednostněna je asynchronní výuka) 

- předávání písemných a tištěných materiálů 

 

Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční 

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

jazyce. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda 

půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách. 



13. Způsob hodnocení žáků při distančním vzdělávání 

 

1. Při výuce distančním způsobem je poskytování kvalitní zpětné vazby nepostradatelné 

2.  Hodnocení podporuje motivaci a ukazuje cestu k dosahování pokroku.  

3. Úkolem učitele po dobu vzdělávání na dálku je průběžně monitorovat zapojení a aktivitu 

všech žáků, podporovat je v hledání řešení. 

 4. V případě, že se žák nezapojuje nebo se zapojuje v nedostatečné míře, není řešením pouhé 

konstatování v rámci hodnocení. Naopak je potřeba, aby učitel zjišťoval důvody a ve spolupráci 

se zákonnými zástupci a zletilými žáky a studenty hledal způsoby, jak žáka podpořit a zvýšit 

míru jeho zapojení. V závažnějších případech učitel informuje vedení školy, aby byl zvolen 

koordinovaný přístup. 

5. Pro hodnocení distanční práce žáků používáme především formativní hodnocení – tedy 

hodnocení průběžné, které přináší žákovi užitečnou informaci o tom, co ví, čemu rozumí nebo 

co dokáže průběžně v rámci vzdělávacího procesu, a směřuje ho k naplnění stanového cíle. 

6. Sumativní (souhrnné) hodnocení používáme po dokončení a procvičení určité oblasti učiva. 

Výsledky žákovských prací a např. on-line testů hodnotíme známkou nebo slovně. Slovně 

především tehdy, pokud to zvýší motivaci žáka k další práci. 

6. Při distanční výuce podporujeme sebehodnocení žáků, které představuje důležitou součást 

vzdělávání a posiluje schopnost žáků sledovat a hodnotit rozvoj svých vědomostí a dovedností. 

 

Při distanční výuce jsou výsledky práce ukládány ve formě osobního portfolia, v listinné, nebo 

digitální podobě. Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do distanční výuky se neodrazí 

v hodnocení klasifikačním stupněm. Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání 

informováni průběžně, pravidelně ve stanovených intervalech, prostřednictvím – sociální sítí, 

případně - skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky, případně 

- písemnou korespondencí, telefonicky, osobně. 

 

 

ad 2) METODICKÉ DOPORUČENÍ MŠMT 

 

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM  

Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky, jak je 

popsáno níže. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám 

jednotlivých dětí/žáků/studentů, 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 dětmi/žáky/studenty zpravidla prostřednictvím 

nějaké komunikační platformy3 v reálném (stejném) čase. Skupina ve stejný čas na stejném 

virtuálním místě pracuje na stejném/podobném úkolu.  

Tento způsob však také klade nároky na technické vybavení účastníků, na kvalitu internetového 

připojení a v neposlední řadě na časovou flexibilitu dětí/žáků/studentů 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 dítěte/žáka/studenta  

 

Při asynchronní online výuce děti/žáci/studenti pracují v jimi zvoleném čase vlastním 

tempem. Využívány pro tento druh práce mohou být nejrůznější platformy, portály, aplikace 

atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby.  

V praxi může být asynchronní on-line výuka realizována např. tak, že učitel posílá zadání 

samostatné či skupinové práce prostřednictvím určeného komunikačního nástroje. Účastníci na 

zadaných úkolech pracují dle svých časových možností a domluveným způsobem ve 

stanoveném termínu vypracované zadání odevzdávají. Zadávání může probíhat každý den, ale 

také např. na týden dopředu. V průběhu plnění úkolů je vhodné, aby byl učitel k dispozici pro 

konzultace a individuální studijní podporu. Asynchronní on-line výuka umožňuje velkou míru 

individualizace. Při tomto způsobu výuky je nutné počítat s větší mírou individualizované 

podpory učitele jednotlivým žákům. Je třeba mít na paměti, že zde má významný vliv i míra 

poskytované podpory ze strany rodičů a domácí prostředí jako takové, které se u jednotlivých 

dětí/žáků/studentů mohou velmi různit.  

 

Je zřejmé, že obě formy on-line výuky, synchronní i asynchronní, mají své klady i zápory. 

Jejich využití se musí řídit konkrétními podmínkami školy i dětí/žáků/studentů. Nejlepšího 

efektu je dosahováno tam, kde jsou obě formy vhodně kombinovány. 


