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Organizace distanční výuky od 12. října 2020 

Jednotný komunikační kanál 

Jednotným kanálem, který budou učitelé využívat pro zasílání informací žákům, bude informační 
systém Škola OnLine. Jeho prostřednictvím budou žákům sdělovány všechny důležité informace – 
zadávané úkoly, termíny jejich odevzdání, termíny případných online hodin. 

Online hodiny, pokud se budou konat, budou uskutečňovány prostřednictvím aplikace Teams, která je 
součástí MS Office 365. (Všichni žáci mají zřízeny účty MS Office 365.)  

Zadávání úkolů žákům 

S ohledem na různé možnosti přístupu žáků k počítači a internetu budou úkoly k samostatnému 
vypracování žákům zadávány tak, aby žáci nemuseli sledovat informační systém během celého dne,  
a současně tak,  aby měli možnost si sami plánovat svůj čas a přizpůsobit dobu jejich vypracování svým 
možnostem. 

 Úkoly pro žáky budou v systému Škola Online zveřejňovány každý den v časovém intervalu  
od 8:00 do 10:00 hodin. 

 Termín splnění úkolu bude vždy nejméně tři pracovní dny po zveřejnění zadání úkolu. 

Množství, resp. rozsah zadávaných úkolů za týden bude volen tak, aby doba potřebná k jejich 
vypracování odpovídala přibližně počtu hodin daného předmětu v týdenním rozvrhu hodin. 

Plánování online výuky 

Online schůzky budou plánovány podle aktuálních potřeb výuky daného předmětu. (Vzhledem 
k náročnosti sledování online výuky není žádoucí, aby hodin online výuky byl velký počet.) 

Případné online hodiny se budou konat v době, která je pro výuku daného předmětu stanovena  
ve standardním rozvrhu hodin. 

Naplánovaná online hodina bude zveřejněna v kalendáři (rozvrhu hodin) v informačním systému Škola 
OnLine vždy v předstihu nejméně 2 pracovní dny před dnem jejího konání.  

Evidence účasti na distanční výuce 

Jelikož je podle § 184a školského zákona distanční výuka pro žáky povinná, je škola povinna evidovat 
účast žáků na této výuce. Evidence účasti žáků na distanční výuce bude prováděna následujícím 
způsobem. 

Za účast žáka na distanční výuce se bude považovat: 

 odevzdání zadaných úkolů v případě, že distanční vzdělávání v daném předmětu bude probíhat 
formou samostatného vypracování úkolů žákem, 

 připojení k online schůzce v případě, že se v rámci distanční výuky uskuteční online hodina. 

Pokud se žák distanční výuky některou z výše uvedených forem nezúčastní, bude příslušné hodina 
evidována jako neúčast ve výuce. Tyto „absence“ bude zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý 
žák omlouvat obdobně jako absence při běžné výuce. Vzhledem k nepřítomnosti žáků ve škole budou 
tyto „absence“ omlouvány prostřednictvím informačního systému Škola OnLine, případně jiným 
dálkovým způsobem. 


