
 

Školní řád – distanční výuka 

 
Na základě novelizace školského zákona č.561/2004 Sb. Zákonem č. 349/2020 Sb. 

vydaného 24. 8. 2020 s platností od 25. 8. 2020 dle § 184 a se zavádí: 

 

- zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách 

 

Školský zákon § 184a 

(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 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 s výjimkou 

žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. 

Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem 

přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání. 

 

 

 

Formy vzdělávání: 

Denní 

Opatření se vztahuje na omezený počet žáků, který nepřekročí více jak 50 % žáků třídy. Výuka 

žáků docházejících do školy i těch, kteří chybějí, probíhá obvyklou formou. Škola nemá 

povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje jako tehdy, když jsou žáci 

běžně nemocní. 

Smíšená 

Opatření se vztahuje na více jak 50 % žáků třídy. Žáci, na které se opatření vztahuje, se 

vzdělávají distančním způsobem. Škola je povinna je vzdělávat a žáci jsou povinni se vzdělávat. 

Ostatní žáci pokračují v denní výuce. 

Distanční 

Do školy nesmí chodit celá třída, více tříd nebo celá škola – vzdělávání těchto žáků probíhá 

pouze distanční formou. Jestliže do školy nesmí chodit nikdo, vzdělávají se distančně všichni a 

škola všem tento způsob poskytuje. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími 

formami, a to dle aktuálních možností školy i individuálních podmínek jednotlivých žáků, 

tak také personálním a technickým možnostem školy. Distanční způsob vzdělávání musí 

vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků, jestliže 

s nimi byla škola seznámena. Zákonní zástupci nezletilých žáků nebo žáci sami seznámí 

třídního učitele s podmínkami, které žák pro vzdělávání má. 

 

Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako 

při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce 

omlouvat. A to písemně na e-mail školy, email třídní učitelky/třídního učitele nebo telefonicky 



na sekretariát školy (558 668 116). Vždy se však vyžaduje tuto omluvenku zapsat i do žákovské 

knížky. 

 

Způsoby hodnocení 

Vyučující žákům zadávají úkoly povinné a dobrovolné a dle kritérií, která žákům dopředu 

oznámí, je hodnotí. Žáci jsou povinni odevzdávat dle pravidel stanovených vyučujícími pouze 

úkoly označené jako povinné. 

Hodnocení v době distanční výuky: 

- bude vycházet ze znalostí konkrétních žáků; 

- při hodnocení bude zohledněna aktivní účast na distanční výuce; 

- hodnotí se užívání správných postupů, správné používání pomůcek, míra splnění, 

správnost – práce s chybou (brána případná ochota opravit a doplnit připomínkované 

nedostatky, zopakování úkolu); 

- přednostně bude využíváno formativní hodnocení, které bude žákovi i jeho zákonným 

zástupcům poskytovat co nejpřesnější zpětnou vazbu nejen o kvalitě splnění zadání, ale 

i o dosaženém pokroku, upozorní na nedostatky a napoví cestu ke zlepšení, popřípadě 

upozorní na návaznost, pro kterou je užitečné dané učivo ovládat 

- v některých případech je možné použít také hodnocení klasifikačním stupněm; 

- hodnocení může být vhodně doplňováno motivačními odměňujícími prvky. 

 

 

 

 

Pro distanční výuku bude využívány i školní webové stránky (www.zsfrycovice.cz),  a to 

zejména pro předávání informací žákům a zákonným zástupcům ze strany školy a případnou 

vzájemnou komunikací mezi zákonnými zástupci a školou. Hlavním komunikačním kanálem 

mezi zaměstnanci školy jsou pracovní emailové adresy. 

 

Žáci byli seznámeni s platformou Microsoft Teams, ve které budou v předem stanovených 

hodinách vyučováni online. 

 

Vyučovací předměty se v rámci distanční výuky pro žáky 1. – 9. ročníku dělí na hlavní a 

vedlejší. 

Hlavní předměty: český jazyk, matematika, anglický a německý jazyk – budou zařazovány do 

rozvrhu hodin nejméně 2x v týdnu. 

Vedlejší předměty (všechny ostatní předměty kromě výchov) budou do rozvrhu zařazovány 1 

– 2x v týdnu. 

 

Výchovy budou v období distanční výuky realizovány pouze předáváním materiálů či návodů 

pro samostatné činnosti žáků. 

 

 

 

http://www.zsfrycovice.cz/

