
Vážení zákonní zástupci,  

vzhledem k tomu, že od 1. 9. 2020 ukládá školský zákon v případě uzavření školy/třídy povinnost 

vzdělávat žáky na dálku = distanční vzdělávání (dále jen DV), je důležité seznámit se s pravidly školy 

(upravuje platný školní řád). Škola postupuje v souladu s metodikou MŠMT ze dne 23. 9. 2020.  

Vyhodnoťte, prosím, podmínky Vašeho dítěte pro online výuku (dobré připojení k internetu, počítač) a 

případně konzultujte včas s třídním učitelem. V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem 

mohou být v odůvodněných případech žákům zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální 

komunikaci, tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce. Rodiče, kteří by měli zájem o 

proškolení k práci v systému Teams a EduPage se do čtvrtka 1. 10. 2020 přihlásí třídnímu učiteli zprávou v 

EduPage, školení se plánuje v týdnu od 5. do 9. 10. 2020 odpoledne.   

Povinnosti žáků při DV: Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční (osobně ve škole), tak 

distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit 

důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování i při DV nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku 

nepřítomnosti (zápisem do EduPage).  Délka výuky při DV nebude podle běžného rozvrhu hodin, rozvrh 

stanoví pedagog a bude zveřejněn v EduPage. 

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí: 

- on-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené době se 

skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy Teams) a asynchronní výukou (žáci pracují doma 

individuálně, tempo a čas si volí sami); časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému 

rozvržení prezenční výuky a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce 

celé třídy, nebo kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro druhou část třídy, 

žáci jsou povinni používat platformu Forms a EduPage a využívat elektronické učebnice (seznam bude 

zveřejněn na EduPage) a vzdělávací portál www.umímeto.org. 

- off-line výukou, bez kontaktů přes internet  

- předáváním písemných materiálů u hlavního vchodu do ZŠ v určený den a čas či osobním vyzvedáváním 

po telefonické domluvě (vypracované úkoly v sešitech, v pracovních listech, které učitel opraví, ohodnotí), 

- individuálními konzultacemi žáků/zákonných zástupců a pedagogických pracovníků,  

- zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení.  

 

 

Plnění povinností a vypracování úkolů při DV se žákovi hodnotí známkou i slovně. 

Při DV žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je 

uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po 

uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní (souhrnné) hodnocení výsledků žáka při osvojování 

učiva tohoto celku.  Písemné práce žáka (testy, prověrky) jsou ukládány ve formě osobního portfolia, v 

listinné, nebo digitální podobě. Při DV nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční 

výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Priority 

ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či 

dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách. 

 

 

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům, kteří 

se povinně vzdělávají distančním způsobem nebo při kombinaci prezenčního a distančního vzdělávání. Při 

vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani 

zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje v určené době u 

zadního vchodu do kuchyně. 

 

 

 

Ve Strážku 29. 9. 2020                                                                  Anna Knoflíčková, ředitelka školy 

https://www.msmt.cz/metodika-pro-distancni-vzdelavani

