
DISTANČNÍ VÝUKA ( výuka bez přítomnosti žáků ve škole) 

1. Distanční výuka – školský zákon 

Po nových zkušenostech ze situace v druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla ve 

školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 

stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích 

uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách. Zákonem je nyní 

nově stanovena: 

a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním 

způsobem pro žáky, pro které je vzdělávání povinné a zároveň 

 b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat (s 

výjimkou žáků základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové 

zkoušky). 

1.1. Kdy škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem:  

A/Pokud z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle 

krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně 

veřejného zdraví 

B/ z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí, 

žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny nebo oddělení nebo kursu ve 

škole, musí škola vzdělávat dotčené děti/žáky/studenty distančním způsobem.  

1.2. Škola nemá povinnost distančně vzdělávat v případě, že nejsou naplněna ustanovení 

bodu 1.1, tedy například:  

A/ pokud ředitel školy vyhlásí „ředitelské volno“,  

B/ pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku,  
C/  pokud  je dětem/žákům/studentům nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy, a to i v 

případě, kdy se v jiných třídách té samé školy vzdělávání distančním způsobem poskytuje,  
D/ pokud jsou děti/žáci/studenti nepřítomni z jiného důvodu (např. nemoc).  

 

Děti, žáci a studenti, kterým není omezena osobní přítomnost ve škole, se nadále vzdělávají 

prezenčním způsobem. 

2. Distanční výuka -  organizace na naší škole 

Konkrétní informace k organizaci této výuky dle situace pro dané období budou vždy 

uvedeny na www.zsms.cz v Aktivity – konkrétní třída.  

Pro on-line výuku bude škola využívat aplikaci MS Teams.  Všem žákům je v této aplikaci 

přidělen školní e-mail na celou dobu studia.  Na webu školy je uveden návod, jak s  MS Teams 

pracovat. 



Žáci 5. – 9. třídy byli zaškoleni ve škole a během září se učili využívat nástroje této aplikace. 

Využívání této aplikace pro domácí přípravu žáků je povinné i při nevyhlášení distanční 

výuky. 

Rodiče žáků 1. – 4. třídy obdrží pokyny k přihlášení od třídních učitelek s  nabídkou možné 

instruktáže ve škole. 

Distanční výuka pro 1. – 4. třídu: 

1/ Žáci budou na každé pondělí dostávat do MS Teams rozpis učiva na 1 týden (práce 

s učebnicí, pracovním listem, plnění úkolů, případně odkazy na práci na PC…) 

2/2x týdně  proběhne on- line hodina v rámci aplikace MS Teams v pevně stanovenou dobu, 

během které učitelky vysvětlí učivo, zadají nové učivo, zjistí, jak děti práci zvládají…O 

konkrétním rozpisu hodin budete informováni na www.zsms.cz – Aktivity- příslušná třída. 

Účast na hodinách je povinná. Zákonní zástupci mají povinnost omluvit žáka nejpozději do 

3 dnů, pokud se nemůže této hodiny účastnit. 

3/ Zjišťování zpětné vazby – učitelky budou v kontaktu s jednotlivými rodiči emailem 

(případně telefonicky) a budou zjišťovat, jak děti učivo zvládají  

Distanční výuka pro 5. – 9.třídu: 

1/ Žáci budou na každé pondělí dostávat do MS Teams rozpis učiva na 1 týden (práce na PC, 

práce s učebnicí, pracovním sešitem, odkazy na výuková videa,…). 

2/ Budou probíhat on-line hodiny (synchronní výuka) dle přesně stanoveného časového 

rozpisu v aplikaci MS Teams nebo v aplikaci Studvisor – rozpis bude zveřejněn na webu. Žáci 

jsou poučeni, jak se na výuku přihlásit. Pokud se žákovi přihlásit nepodaří, nahlásí tuto 

skutečnost třídní učitelce. Účast na hodinách je povinná. Zákonní zástupci mají povinnost 

omluvit žáka nejpozději do 3 dnů, pokud se nemůže této hodiny účastnit. 

3/Učitelé budou průběžně monitorovat distanční výuku žáků a budou vyžadovat zpětnou 

vazbu (doplňování pracovních listů, zasílání vypracovaných úkolů, provádění testů,…) . 

4/ Učitelé budou průběžně hodnotit přístup žáků k distanční výuce, plnění zadaných úkolů, 

budou zadávat testy na zjištění porozumění učiva. Žáci budou mít instrukci, jak se budou 

jednotlivé zadané úkoly hodnotit. Učitelé budou žáky průběžně hodnotit a budou jim toto 

hodnocení zasílat. 

Po zkušenostech z jarního období budeme do školy zvát zákonné zástupce žáků, kteří se 

opakovaně do distanční výuky nezapojují a budeme spolu se žáky hledat řešení této situace. 

Stav vybavení počítači a příslušenstvím k PC, připojení k internetu zjišťovali třídní učitelé na 

začátku roku. Žákům, kteří nemají příslušné vybavení, bude nabídnut jiný způsob distanční 

výuky (off – line). Případně s nimi bude řešena možnost zapůjčení školní techniky. 


