
Distanční výuka v ZŠ Rozdrojovice 
 

 

Novela školského zákona vyhlášená pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovuje: 
„…povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem…“ 
„…povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat…“ 
 
Manuál MŠMT Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem ze dne 23. 9. 2020 uvádí: 
„…škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem […] pokud […] není možná osobní přítomnost 
(více než 50 %) žáků…“ 
„Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje […] v míře odpovídající okolnostem. Není tedy 
povinností je naplnit beze zbytku.“ 
„O konkrétním způsobu organizace výuky (prezenční, distanční, ‚smíšené‘) rozhoduje ředitel školy s ohledem 
na právní předpisy a aktuální možnosti a podmínky školy.“ 
 
 

Podoba distanční výuky v ZŠ Rozdrojovice 
 
Škola první pracovní den uzavření zahájí distanční off-line výuku nebo on-line výuku a videovýuku.  
 
distanční off-line výuka – způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet, jedná se o samostudium s využitím učebnic, 
pracovních sešitů a pracovních listů   
distanční on-line výuka – žákům jsou zadávány úkoly on-line, žáci pracují na zadaných úkolech v jimi zvoleném čase vlastním 
tempem a vyžádané úkoly on-line zasílají zpět 
videovýuka – sdělování odkazů na interaktivní výukové materiály a na další internetové stránky související s daným učivem či 
vyučovacím předmětem 

 
Off-line výuka bude probíhat jako samostudium s využitím učebnic, pracovních sešitů či pracovních listů. 
On-line výuka a videovýuka budou realizovány prostřednictvím zadání na informačním portálu 
zs.online.cz/rozdrojovice.  
 
Jako forma distanční výuky může být v jednotlivých třídách za jasně stanovených podmínek zavedena výuka 
v podobě videokonference.  
 
videokonference – současný přenos obrazu a zvuku zajišťující komunikaci za osobní přítomnosti více účastníků (ve školním 
prostředí žáků a učitele) 

 
Podoba videokonference  

• bude probíhat dle rozhodnutí třídního učitele maximálně 90 minut   

• bude probíhat podle jasně daného rozvrhu pro každou jednotlivou třídu (ročník) 

• bude se týkat především profilových předmětů (český jazyk, matematika, anglický jazyk) 

Podmínky videokonference 

Zahájení doplňkové videokonference  

• rodiče žáků ve třídě souhlasí s doplňkovou výukou prostřednictvím videokonference 

• žáci ve třídě mají k dispozici předem stanovené technické vybavení a splňují technické podmínky  
(škola nemá možnost potřebné technické vybavení žákům zapůjčovat): 
o žák má k dispozici počítač s kamerou a mikrofonem  
o pro kvalitní zpětnou vazbu má žák možnost zasílat vypracované úkoly učiteli (e-mailem v podobě 

fotografie nebo skenu) 

 



• rodiče žáků zajistí: 
o žák je připojen včas 
o žák má připraveny běžné psací potřeby (stanoveny před začátkem školního roku), učebnice, pracovní 

sešity, sešity a další předepsané pomůcky k danému předmětu; 
pokud budou aktuálně zapotřebí další pomůcky, učitel to on-line oznámí nejpozději dva dny předem 

o žák se aktivně účastní výuky a plní zadané úkoly 
o žák svým chováním neruší průběh videokonference  
o žák je v klidném prostředí, není rušen zvuky z pozadí  
o žák svévolně neodpojuje zvuk, obraz 
 
Zrušení doplňkové videokonference ze strany školy konkrétnímu žákovi 

• žák opakovaně nedodržuje stanovené podmínky – viz výše 
 
Zrušení doplňkové videokonference ze strany školy v konkrétní třídě 

• počet připojených žáků klesne pod 50 % celkového počtu žáků ve třídě 

• náhlé onemocnění vyučujícího daného předmětu 
 

 
Při zpracování konkrétní podoby a podmínek distanční výuky v ZŠ Rozdrojovice jsme vycházeli z materiálu 
MŠMT Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem ze dne 23. 9. 2020, ze závěru pedagogické 
porady dne 13. 10. 2020 a také z vlastních zkušeností ze situace na jaře 2020.  
 
 
V Rozdrojovicích dne 13. října 2020      Jiří Fidrmuc, 
          ředitel školy 

 


