
 
 
 
 
 
 

DISTANČNÍ VÝUKA V NAŠÍ ŠKOLE 
 

Legislativní rámec 
Novela školského zákona č. 349/2020Sb. s účinností od 25. 8. 2020 stanovuje pravidla pro 

vzdělávání distančním způsobem při zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách. Zákon tedy 

nově stanovuje 

a) povinnost školy zajistit vzdělávání distančním způsobem 

b) povinnost dětí, žáků se tímto způsobem vzdělávat 
 

Jak distanční výuka probíhá 

Distanční výuka je kombinací online a offline výuky. 

Online synchronní výuka (učitel je s žáky ve stejný čas na stejném virtuálním místě) probíhá 

podle zveřejněných rozvrhů v aplikaci MS Teams.  

Online asynchronní výuka znamená, že žák pracuje v libovolném čase nad zadanými úkoly. 

Ty jsou zadávány přes školní systém Bakaláři. 

Offline výuka neprobíhá přes internet a rozumíme jí nejčastěji samostudium a plnění úkolů 

z učebnic a pracovních listů. 

Většina našich žáků umí s aplikacemi pracovat a má k nim přístup. Pokud ne, dalšími 

komunikačními možnostmi jsou využití mailu, telefonu nebo poštovní schránky na hlavních 

dveřích školy – žák se na konkrétním způsobu domluví s třídní učitelkou. 

Učitelé nabízejí i online konzultace k výuce. Asistenti pedagoga se na výuce podílí v rozsahu, 

jaký jim vyučující určí. 
 

Hodnocení 

Hlavním cílem hodnocení je podpora učení žáků. Učitel poskytuje kvalitní zpětnou vazbu, 

neboť ta podporuje motivaci a ukazuje cestu k dosahování pokroku. Upřednostňuje formativní 

hodnocení, podporuje zdravé sebehodnocení žáka a zaměřuje se na práci s chybou jako 

nástrojem osvojování si efektivních postupů učení. 
 

Jaké jsou naše priority 

• podporujeme samostatné učení žáků 

• zaměřujeme se na podstatné prvky ve vzdělávání, aplikaci znalostí a dovedností 

• soustředíme se na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce 

• udržujeme sociální kontakt se žáky a podporujeme je v náročné situaci 

• organizujeme naši práci (komunikace, zadávání a odevzdávání úkolů, jasná pravidla) 
 

Komunikace s žáky a jejich zákonnými zástupci 

Komunikace probíhá výše uvedenými způsoby (Bakaláři, MS Teams, maily, telefon). Veškeré 

důležité informace jsou uvedeny na webových stránkách školy. Zpětná vazba od žáků a rodičů, 

vzájemná a pravidelná komunikace je velmi důležitá pro další zlepšování systému, řešení 

problémů a případnou úpravu pravidel distanční výuky. 

Není cílem školy předávat vzdělávací povinnosti na rodiče, rolí rodičů je především 

podporovat své dítě, aby dostálo své povinnosti vzdělávat se. 
 

Věřme, že vzájemnou spoluprací, respektem a tolerancí se nám podaří složité období 

zvládnout. Děkuji všem za spolupráci. 
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