
Základní škola a mateřská škola Rybná nad Zdobnicí 

 

PRAVIDLA PRO VÝUKU NA DÁLKU – DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

V souvislosti s uzavřením škol kvůli krizovému opatření přešla od 14. 10. 2020 naše škola 

k distančnímu vzdělávání – vzdělávání na dálku. Distanční vzdělávání není to samé jako        

on-line vzdělávání. Jedná se o dva pojmy.  

Pravidla pro distanční vzdělávání: 

1. Distanční výuka je nově pro žáky povinná – dáno novelou zákona vyhlášenou pod číslem 
349/2020 Sb. 

2.  K distančnímu vzdělávání žáků budou využívány tyto komunikační prostředky: 

 E-mailová korespondence  

 Korespondence a komunikace přes mobilní telefony 

 Školní webové stránky jako prostředek přenosu informací  - zadávání domácích úkolů, 
zveřejňování informací týkající se školy. Úkoly zadané na školním webu jsou pro 
všechny žáky povinné. 

Po domluvě mohou být žákům potřebné materiály k výuce předávány i v tištěné formě.  

 On-line výuka - bude probíhat zatím přes Skype formou videohovorů a textové 
komunikace. Každý ročník bude mít na webových stránkách http://skola.rybna.cz   
zveřejněný platný rozvrh pro vyučovací hodiny on-line. 

V závislosti na potřebách žáků a vyučujících je možné, že bude rozvrh pro on-line výuku 
upraven. O všem budou žáci a zákonní zástupci včas informováni na webových 
stránkách. 

Ve školním roce 2020-2021 bychom chtěli zpřístupnit žákům aplikaci Microsoft Teams, 
která umožňuje textovou komunikaci, videohovory a další řadu funkcí.  

3. Rozvrh hodin pro distanční výuku formou on-line výuky přes Skype je dán doporučením 
MŠMT, výuka probíhá synchronně pro každý ročník zvlášť a každý ročník může mít 
maximálně 2 hodiny denně. 

Z doporučení MŠMT vyplývá, že je vhodné a potřebné u žáků na prvním stupni 
kombinovat výuku on-line a tzv. off-line, kdy děti doma vypracovávají úkoly a využívají 
vlastní kreativitu při práci, nezávisle na PC, tabletu či mobilním telefonu. 

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



5. V průběhu on-line výuky musí mít každý žák u sebe psací potřeby, příslušnou učebnici a 
školní či pracovní sešit, do kterého bude provádět zápis dle pokynů vyučujícího nebo v 
něm bude kontrolovat předem vypracovaná cvičení. Žáci byli informování o nutnosti 
odnést si veškeré učebnice a sešity ze školy domů. 

6. V průběhu distanční výuky mohou být žáci kromě jiného hodnocení klasifikováni 
známkami. Klasifikace bude možná i na základě testování dle zadání jednotlivých 
vyučujících. Přitom platí, že každý žák bude mít možnost test jednou zopakovat, počítat se 
mu bude lepší známka.  

Slohová práce či jiná tvůrčí práce (referát, výtvarná práce, ústní odpovědi) se nepovažují 
za test, mohou být klasifikovány přímo. 

7. Nemůže-li se žák zúčastnit distančního vzdělávání, je zákonný zástupce povinný jej 
nejpozději do 3 dnů řádně omluvit. 

8. Případná absence žáka při distanční výuce se zapisuje do standardní třídní knihy. Pokud 
žák není řádně omluven z distanční výuky a neodevzdá zadanou práci v daném termínu, 
učitel si zaznamená u daného úkolu, že nebyl splněn. Záznamy o splněných / nesplněných 
úkolech budou nedílnou součástí závěrečné klasifikace. Učitel si vede během distanční 
výuky u každého žáka záznamy o vypracovaných úkolech a další klasifikaci vyplývající 
např. z on-line zkoušení nebo testů. 

9.  Každý žák má právo si domluvit individuální konzultaci s vyučujícím. 

10. Žáci jsou povinni v průběhu on-line výuky dodržovat komunikační kázeň. O slovo se žák 
hlásí pomocí příslušné ikony (zvednutí ruky) nebo počká na vyvolání vyučujícím. 

11. Pořizování jakýchkoliv video/audio záznamů z on-line výuky je přísně zakázáno. Případné 
pořízení záznamu je možné pouze se souhlasem příslušného vyučujícího a zbylých  
účastníků on-line výuky. Případné porušení bude řešeno v souladu se školním řádem. 

12.  Pokud se u žáka vyskytne na jeho zařízení závada, která mu neumožní účast na 
distančním vzdělávání, může požádat o dočasné zapůjčení notebooku z majetku školy. 
Totéž se týká žáků, kteří nemají možnost pracovat z domova na vlastním digitálním 
zařízení. Je nutno podotknout, že pro videohodinu ve Skypu a do budoucna v Microsoft 
Teams žákům postačí běžný chytrý telefon. 

13. O zapůjčení zařízení musí písemně zažádat zákonný zástupce žáka a uzavřít se školou 
smlouvu o výpůjčce. Žádosti bude škola vyřizovat individuálně. Na zápůjčku nevzniká 
automatický nárok. 

 

 

Mgr. Jitka Dytrtová 

ředitelka školy 


