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Základní škola a mateřská škola Volenice, okres Strakonice 

Řád distančního vzdělávání
Číslo jednací: ZSVol 119 /2020 

Spisový  /  skartační znak: 1.1.3  /  A5

Vypracoval: Mgr. Luděk Cimrhanzl, ředitel školy 

Schválil: Mgr. Luděk Cimrhanzl, ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2020

Směrnice nabývá platnosti dne: 28.8.2020

Směrnice nabývá účinnosti dne: 28.8.2020

Novela zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dle § 184 písm. a), zavedla pravidla výuky při
omezení osobní přítomnosti žáků ve škole. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle
krizového zákona nebo z důvodu nařízení  mimořádného opatření  podle zvláštního zákona nebo z
důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost
většiny žáků nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním
způsobem. 

1. Vzdělávání  distančním  způsobem  škola  uskutečňuje  podle  příslušného  rámcového
vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

2. Děti, žáci a studenti jsou povinni se distančním způsobem vzdělávat.  
3. Způsob  poskytování  vzdělávání  a  hodnocení  výsledků  vzdělávání  distančním  způsobem

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

Dle manuálu MŠMT „Provoz škol  a  školských zařízení  ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke
COVID-19“ a dle ČŠI jsou dále školy povinny pro případ přechodu na distanční způsob vzdělávání
stanovit jednotnou platformu, komunikační kanál a společná pravidla.
 

Konkrétní pravidla pro distanční způsob vzdělávání v     ZŠ Volenice

Přechod z prezenční na distanční způsob vzdělávání oznamuje vedení školy na webových stránkách
školy a zákonní zástupci a žáci jsou informováni také prostřednictvím školní agendy Bakaláři.

Vzdělávání distančním způsobem se uskutečňuje podle příslušného RVP a podle ŠVP ZŠ Volenice.
Průběh distančního způsobu vzdělávání se řídí platným Školním řádem, včetně pravidel pro hodnocení
žáků.
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K distančnímu  způsobu  vzdělávání  ZŠ  Volenice  využívá  školní  agendu  Bakaláři
a nástroje Google Meet a Google Classroom, které umožňují textovou komunikaci, video hovory a
celou řadu dalších funkcí. Tato aplikace je využívána pro online výuku a konzultace s vyučujícím.

Komunikace
Obecné  informace  o  aktivitě  školy  v  době  distančního  vzdělávání  poskytuje  ředitel školy  
na hlavní straně školního webu eu.
Běžná komunikace pedagoga se zákonnými zástupci a žáky probíhá prostřednictvím agendy Bakaláři
a nástroje Google Meet a Google Classroom. 
Komunikace se váže na stanovený rozvrh a rozložení učiva v průběhu týdne. 
Dalším  komunikačním  prostředkem,  který  lze  využít,  je  emailová  korespondence. Komunikace
s vyučujícím daného předmětu je tedy možná i přes školní emailové adresy. Pedagogové sledují tyto
své e-mailové schránky pravidelně.
Všechny výše uvedené komunikační prostředky jsou určené výhradně ke komunikaci týkající se školy
a vzdělávání.
Po  dohodě  s  třídním  učitelem  mohou  být  zákonným  zástupcům  a  žákům  potřebné  informace  a
materiály předávány i v tištěné formě a oni je i v této podobě, po vypracování úloh, mohou zpět předat
vyučujícímu. K předávání těchto materiálů je určen vestibul školy.
Zákonný zástupce je povinen oznámit bezodkladně třídnímu učiteli žáka změnu podmínek dítěte pro
distanční výuku (absence technického vybavení, rozbité PC apod.)
Koordinátorem a garantem distančního vzdělávání  v  dané třídě je třídní  učitel.  Ten řeší  primárně
všechny případné problémy.

Způsob distančního vzdělávání
Distanční výuka probíhá vždy v rámci homogenní skupiny, v případě závažných problémů jedince je
možné po domluvě uskutečnit distanční výuku v průběhu konzultačních hodin daného vyučujícího. 

Rozvrh hodin pro distanční výuku
Rozvrh  hodin distanční  výuky vychází  ze  stálého rozvrhu platného pro daný školní  rok,  který je
zveřejněn na webových stránkách školy. Od data vyhlášení distančního způsobu vzdělávání přechází
stálý rozvrh na rozvrh distanční. Ten probíhá až do data jeho ukončení. 
V distančním rozvrhu je zařazena většina předmětů, ale v omezené časové dotaci.

Předměty, hodinové dotace, obsah vzdělávání v době distanční výuky
V případě krátkodobého trvání distančního způsobu vzdělávání je kladen důraz na předměty ČJ, M,
AJ  a  dále  jsou  upřednostněny  předměty  PRV,  VL,  NJ,  PŘ,  CH,  Z,  F  
a s upřednostněním nosného učiva. Vždy část hodinové týdenní dotace těchto předmětů bude probíhat
online formou  v Google  Meet.  Předměty  s hodinovou  týdenní  dotací  více  než  4  hodiny  
a které to svou povahou potřebují (ČJ, M) budou online probíhat min. 3x, hlavní cizí jazyk min. 2x a u
dalších předmětů min. 1x, dále je možné online výuku upravit (zvýšit či snížit počet online hodin)
s přihlédnutím a vzhledem k charakteru probírané látky. Ostatní hodiny s týdenní hodinovou dotací
probíhají formou samostatné práce asynchronně.
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V  případě,  že  bude  vzdělávání  distančním  způsobem  probíhat  delší  dobu,  budou  zařazeny  
i další předměty (HV, VV, OV, RV, PČ). Výuka těchto předmětů probíhá asynchronně formou projektů
(práce a úkoly na delší období), s využitím mezipředmětových vztahů. 

V případě krátkodobého distančního způsobu vzdělávání (krátkodobá karanténa) je důraz kladen na
opakování, procvičování a utužování probrané látky a na rozšíření dříve probraného učiva.
V rámci  distančního vzdělávání  používá  pedagog různé  formy a  metody práce,  poskytuje  žákovi
efektivní zpětnou vazbu a je nápomocen řešit případné problémy (neporozumění zadání, problémy s
připojením apod.).

Zadávání práce, učiva a úkolů 
Zadání  k práci,  učiva  a  úkolů  probíhá  prostřednictvím  agendy  Bakaláři.  Taková  zpráva  Komens
s obsahem je odeslána v případě potřeby i zákonnému zástupci žáka. Zadávání učiva a úkolů je možné
i platformou TEAMS.
Žákům, kteří nemají přístup ke Google Meet, Teams nebo emailu předává materiály v tištěné formě
třídní učitel a oni je i v této podobě, po vypracování úloh, předají zpět.

Docházka v době distanční výuky
Distanční výuky je povinná,  vyučující  zapisuje docházku do třídní  knihy.  Omlouvání se tedy řídí
platným školním řádem a je stejné jako omlouvání při výuce prezenční. 
Nemůže-li se žák zúčastnit distančního vzdělávání, je zákonný zástupce povinný jej nejpozději do 3
dnů řádně omluvit. Následně pak žák po skončení distančního vzdělávání doloží neúčast omluvenkou
v odpovídající psané formě (notýsek, omluvný list).

Hodnocení žáků v době distanční výuky
Hodnocení  žáků  probíhá  podle  pravidel  hodnocení,  která  jsou  součástí  školního  řádu.  Vyučující
odpovídá za zajištění kontinuity prezenční a distanční výuky a za dostatek podkladů pro hodnocení
žáka.  V případě distanční výuky delší než 1 měsíc mohou být pravidla pro hodnocení upravena.
Hodnocení  odpovídá  klasifikaci  běžné  prezenční  výuky,  vyučující  hodnotí  práci  žáka  
s přihlédnutím k jeho podmínkám pro distanční způsob vzdělávání. 
Hodnocení  z distančního vzdělávání  je  součástí  celkového hodnocení  žáka v daném klasifikačním
období.
Při  distančním způsobu vzdělávání,  zajišťovaném jakoukoli  formou,  žák dostává zpětnou vazbu o
výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů. Je uplatňováno formativní (zpětná vazba) i
sumativní hodnocení (klasifikační stupně). Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní
hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.
Výsledky vzdělávání při distanční výuce mohou být také vyjádřeny slovním hodnocením a ukládány
ve formě osobního portfolia, v listinné, nebo digitální podobě.
Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně videohovory, které nahrazují
klasické třídní schůzky. Další možnosti jsou: email, písemná korespondence, telefonicky či osobně.
Pravidla online vyučovacích hodiny
O konání online vyučovací hodiny  se žáci dozví  minimálně 24 hodin předem. Nemůže-li se žák
online hodiny zúčastnit z předem známých důvodů, i v případě náhlých komplikací, informaci sdělí
zákonný zástupce třídnímu učiteli, nebo vyučujícímu dané hodiny. 
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Délka  jedné  online  vyučovací  hodiny  závisí  na  rozhodnutí  vyučujícího,  doporučená  délka  je
minimálně 30 minut. 
Online hodinu vede a moderuje výhradně vyučující, žáci se řídí jeho pokyny.
Žáci jsou povinni v průběhu online výuky dodržovat komunikační kázeň a pravidla slušného chování.
O slovo se žák hlásí pomocí příslušné ikony. Nevstupují do hovoru bez vyzvání.
Žákům je zakázána obsluha nástrojů schůzky (vypínání mikrofonů ostatním účastníkům, odstraňování
účastníků, pořizování jakýchkoliv záznamů, sdílení apod.).
Pro efektivní průběh online hodiny je podstatné: 

 najít si tiché místo bez ruchů z okolí (např. vypnout televizi, zavřít okno do ulice)

 nachystat si všechny potřebné pomůcky,

 připojit se na schůzku včas,

 v případě problémů požádat rodiče o pomoc s technikou, nikoli s úkolem,

 svačinu nechat na přestávku,

 kontrolovat zapnutí a vypnutí kamery a mikrofonu (podle pokynů vyučujícího).

Ve Volenicích dne 28.8.2020

__________________________________
 Mgr. Luděk Cimrhanzl v. r., ředitel školy

ZŠ a MŠ Volenice, okres Strakonice 387 16, Volenice 112, 

tel.: 383394181 
e-mail: ludek.cimrhanzl@zs-a-ms-volenice.eu
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