
Pravidla distančního vzdělávání ve školním roce 2020/2021 

 

V případě, že je nařízením karantény, mimořádnými opatřeními HSHMP nebo opatřeními MZd 

znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace: 

a) Prezenční výuka 

Pokud se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více než 

50% žáků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. 

Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně 

jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to 

organizační možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným žáků studijní podporu, např. formou 

zasílání materiálů, úkolů apod. Škola bude využívat IS Bakaláři -  sekci Přehled výuky, Domácí 

úkoly, Dokumenty. Žáci se zapojují na základě dobrovolnosti a s ohledem na jejich 

individuální podmínky. 

 

b) Smíšená výuka 

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % žáků konkrétní třídy, je škola 

povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. 

Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob může probíhat 

nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení školy i jednotlivých žáků a dle 

aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání studijních materiálů, 

pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější 

formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy 

respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků. 

Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky se bude v jednotlivých případech lišit. Možné je 

např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu, upravit rozvrh dle možnosti přítomných 

pedagogů. Preferuje se, aby nebyli žáci rozřazováni do jiných tříd. Vždy záleží na aktuálních 

personálních možnostech školy. Také v tomto případě budou poskytovány potřebné studijní 

materiály prostřednictvím IS Bakaláři. 

 

 

c) Distanční výuka 

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením HSHMP nebo 

plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole (alespoň jedné celé třídy), škola 

poskytuje pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se 

vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na 

distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním 

podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. 

V tomto případě bude také využíván IS Bakaláři pro sdílení potřebných studijních materiálů, 

zadávání úkolů i pro komunikaci prostřednictvím Komens. 

Pro videokonference bude využívána aplikace Microsoft Teams. Odkazy k přihlášení do 

videokonference budou pro jednotlivé třídy prostřednictvím Komens. 



Výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu hodin, který bude zveřejněn při zahájení 

distanční výuky. Třídy budou pro videohovory rozděleny na dvě skupiny. Informace o 

zařazení do skupiny bude žákům (rodičům) oznámena. 

Účast žáků na těchto hodinách je s ohledem na jejich zdravotní stav a individuální podmínky 

povinná. 


