
Pravidla pro distanční výuku 

 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku mimořádných nebo krizových 

opatření nebo z důvodu nařízené karantény znemožněna přítomnost ve škole více než poloviny žáků 

třídy. 

Žáci jsou povinni distančně se vzdělávat.  

Při asynchronní výuce mohou žáci pracovat v libovolné době (sami si ji určí), závazné je odevzdání úkolů 

a výstupů práce ve stanoveném termínu.  

Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud nebyl s daným 

žákem nebo jeho zákonným zástupcem individuálně dohodnut jiný způsob zapojení do výuky. 

Všichni žáci i pedagogové mají zřízenu školní emailovou adresu, kterou používají ke vzájemné 

komunikaci, a účet na platformě Teams (dávejte přednost v komunikaci v chatu s vyučujícím). 

Distanční výuka probíhá na platformě Teams. Každý vyučující má pro svůj předmět založenou skupinu 

(tým). Do týmu má po dohodě přístup také vedení školy nebo další pedagogický pracovník. 

Synchronní část distanční výuky probíhá podle stanoveného rozvrhu. 

Žákům, kteří nemají přístup k internetu, jsou úkoly předávány vytištěné ve vstupu do školy v čase 

stanoveném po předchozí domluvě. Stejným způsobem tito žáci odevzdávají vypracované úkoly. 

Absence ve výuce musí být řádně omluvena. Omlouvání při distanční výuce se řídí stejnými pravidly 

jako omlouvání v době prezenční výuky. Pro zákonné zástupce tedy platí povinnost omluvit 

nepřítomnost žáka do tří kalendářních dnů od začátku absence. Podrobnosti upravuje školní řád. 

V době distanční výuky není umožněn přenos informací prostřednictvím tištěné žákovské knížky, 

omlouvání žáků zákonnými zástupci probíhá telefonicky, mailem, prostřednictvím portálu školy on-

line, v krajním případě osobně, a to třídnímu učiteli daného žáka.  

Učitelé evidují přítomnost nebo absenci žáka na svých vyučovacích hodinách.  

Žákům, kteří mají určeného asistenta pedagoga, pomáhá asistent v distanční výuce (forma konzultací 

v Teamsech, případně je asistent kontaktován telefonicky žákem nebo jeho zákonným zástupcem). 

Povinnost zapojit se do poskytování pedagogické intervence nebo do předmětu speciálně pedagogické 

péče platí pro žáky, kterým je toto podpůrné opatření přiznáno, i v době distanční výuky. Formu 

realizace stanoví pedagogický pracovník pověřený vedením PI nebo PSPP. 

Všichni žáci i pedagogové jsou povinni dodržovat základní pravidla ochrany dat a bezpečného používání 

internetu. 

 


