
Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu 

 

Tento dodatek upravuje pravidla pro distanční výuku v době, kdy je nařízením příslušného orgánu 
(zejména krajské hygienické stanice nebo Ministerstvem zdravotnictví zakázána osobní přítomnost 
žáků ve škole). 

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 
změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů, nebo z důvodu nařízení 
mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů není možná osobní 
přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, ve škole poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání 
distančním způsobem. 

 

Způsob komunikace se žáky a zákonnými zástupci 

Komunikace se žáky a zákonnými zástupci probíhá primárně prostřednictvím školního informačního 
systému Edupage, v němž má každý žák vytvořen svůj profil a v němž je možné vytvořit samostatný 
profil zákonného zástupce (či zákonných zástupců). Úkoly v rámci výuky jsou žákům zadávány 
prostřednicvím systému Edupage, v jehož rámci je žákům poskytována rovněž zpětná vazba od 
pedagogů ve formě slovního hodnocení (komentáře k zadanému vypracovanému úkolu či individuální 
zprávy) nebo ve formě známky. 

 

Organizace výuky 

Distanční výuka probíhá on-line kombinací synchronní a asynchronní výuky. 

Synchronní výuka probíhá formou videokonference, kdy žáci a učitel jsou společně připojeni 
v reálném čase ve stejném virtuálním prostředí. Žák, který se v daném čase nemůže účastnit 
synchronní on-line výuky je povinen se omluvit daném vyučujícímu a uvést důvod neúčasti na 
synchronní výuce, a to nejlépe před započetím videokonference, nejpozději však 3 dny po konání 
videokonference. 

Asynchronní výuka probíhá v prostředí školního informačního systému Edupage, jehož 
prostřednictvím žáci dostávají zadané učivo a úkoly s termíny jejich splnění. Žáci si v rámci zadaného 
časového rozmezí sami individuálně volí čas, kdy úkoly vypracují tak, aby dodrželi termín odevzdání 
úkolu stanovený vyučujícím. Žáci jsou povinni plnit úkoly, které jsou jim zadány prostřednictvím 
informačního systému Edupage. Výstupy zadaných úkolů budou hodnoceny slovně či známkou. 
V případě asynchronní výuky jsou učitelé k dispozici žákům pro konzultaci a individuální studijní 
podporu, a to především prostřednictvím komunikační platformy Edupage, která nabízí možnosti 
individuálních zpráv nebo on-line chat s učitelem. 

 

Distanční výuka je povinná dle § 184a odst. 3 školského zákona. Pokud se žák nebude zapojovat do 
distanční výuky, bude škola kontaktovat rodiče žáka (event. jiného zákonného zástupce žáka) nebo 
zletilého žáka jiným způsobem, aby zjistila důvody pro neúčast ve vzdělávání. 



Pokud se žák nemůže přechodně účastnit distanční výuky, ať již z důvodu nemoci nebo z důvodu 
poruchy technických prostředků či jiného důvodu, je povinen bezodkladně informovat svého třídního 
učitele (ať již prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky) a v rámci možností i ostatní vyučující 
o důvodu neúčasti na distančním vzdělávání, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy 
nastala událost, která zapříčinila jeho neúčast na vzdělávání (např. nemoc nebo porucha technických 
prostředků). Pokud žák neinformuje třídního učitele o skutečnosti, která mu brání v účasti na 
distančním vzdělávání nejpozději do 3 kalendářních dnů od jejího vzniku, má se za to, že žákovi nic 
nebrání v účasti na distančním vzdělávání a tato neúčast může být zohledněna v rámci hodnocení 
daného předmětu. 

 

Hodnocení 

V rámci distanční výuky bude využíváno hodnocení: 

o formativní – průběžné slovní hodnocení plnění úkolů, jehož účelem je nasměrovat žáka 
k naplnění stanoveného cíle 

o sumativní – souhrnné hodnocení výsledného zvládnutí určité látky – výsledkem je známka 

 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného Rámcového vzdělávacího 
programu (RVP) a školního vzdělávacího programu (ŠVP) v míře odpovídající okolnostem, zejména 
vzhledem k délce časového období, kdy je vzdělávání povinně poskytováno distanční formou. Škola 
se zaměří zejména na předměty související s profilem absolventa a předměty společné části maturitní 
zkoušky. 

 

Praktické vyučování 

Nebude-li příslušným orgánem zakázána přítomnost žáků při praktickém vyučování, bude praktické 
vyučování probíhat i při distanční výuce. Pokud je praktické vyučování uskutečňováno na reálném 
pracovišti zaměstnavatelů, řídí se žáci epidemiologickými opatřeními stanovenými Ministerstvem 
zdravotnictví pro daná pracoviště (a rovněž pokyny zaměstnavatele). V případech, kdy po dobu 
distančního způsobu vzdělávání nebude možné realizovat praktické vyučování na reálném pracovišti, 
ani na školním pracovišti, dojde k posílení teoretické výuky, která nahradí praktické vyučování. 


