
 

PRAVIDLA PRO DISTANČNÍ VÝUKU 
V ZŠ VSETÍN, TRÁVNÍKY 1217 

 
 
Vážení rodiče, 
   od pondělí, 12. 10. 2020, bude naše škola na základě usnesení Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 
realizovat kombinovanou výuku pro žáky 2. stupně (střídavě prezenční a distanční formou).  Toto 
opatření platí (prozatím) po dobu 2 týdnů, tj. do 23. 10. 2020. Znamená to, že 1. týden (12. – 16. 
10. 2020) absolvují žáci 6. a 8. ročníku prezenční výuku, žáci 7. a 9. ročníku distanční výuku. V 2. 
týdnu (19. – 23. 10. 2020) se situace vymění – žáci 6. a 8. ročníku absolvují distanční výuku, žáci 7. 
a 9. ročníku pak prezenční výuku. 
 

 
ZAVEDENÍ DISTANČNÍ VÝUKY 
 
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku 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) nebo z důvodu nařízení karantény 
znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.  
 

 
FORMY DISTANČNÍ VÝUKY 
 
On-line výuka: 

a) Synchronní - učitel je propojen s žáky prostřednictvím komunikační aplikace Microsoft 
Teams  v reálném, tj. stejném čase. Třída/skupina ve stejný čas na stejném virtuálním 
místě pracuje na stejném/podobném úkolu.  

b) Asynchronní – žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech 
a společně se v on-line prostoru nepotkávají. Pro tento druh práce mohou být využívány 
nejrůznější platformy, portály, aplikace atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak  
i k zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby. Zadávání úkolů je realizováno 
prostřednictvím komunikační aplikace dmSoftware. 

 
Off-line výuka: 
Je takový způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebuje ve 
větší míře digitální technologie. Nejčastěji se jedná o samostudium a plnění úkolů z učebnic  
a učebních materiálů či pracovních listů. Může se také jednat o plnění praktických úkolů 
využívajících přirozené podmínky účastníků v jejich domácím prostředí – kreativní či řemeslné 
práce, aplikace znalostí a dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci žáka či na 
rozvoj kompetencí (příprava jídla, práce na zahradě, péče o členy rodiny, umělecká tvorba, 
vytváření portfolia atd.). 

 



PODMÍNKY PRO ON-LINE VÝUKU A KOMUNIKACE 
 
Všichni žáci obdrželi přihlašovací údaje do systému Office 365, jehož součástí je aplikace MS 
Teams ve tvaru: prijmeni.j@zstravniky.onmicrosoft.com + vlastní heslo.  
Přihlásit se mohou na internetové adrese portal.office.com nebo na stránkách školy s odkazem na 
Office 365 (vpravo nahoře – zelené písmo na bílém poli). 
 
Všichni žáci a rodiče obdrželi přístupové údaje také do komunikační aplikace dmSoftware, přes 
kterou probíhá i „běžná“ komunikace mezi školou a zákonnými zástupci v rámci prezenční výuky. 

 
V případě, že někdo nemá přihlašovací údaje či má problémy s přihlášením se do aplikací, 
kontaktujte správce sítě Ing. Svobodu na e-mailu: svoboda@zs-travniky.cz. 
 
Podmínkou účasti na on-line výuce je možnost připojení se k internetu a IT zařízení typu pevný 
počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon. 
 
Aktuální informace (nejen) stran distanční výuky jsou pravidelně zveřejňovány na webových 
stránkách školy: www.zs-travniky.cz. 
 

 
ROZSAH A PRŮBĚH ON-LINE VÝUKY, REDUKCE OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Rozvrh on-line hodin by měl respektovat požadavky školy, učitele, žáka a rodiče.  
MŠMT doporučuje pro žáky 2. stupně on-line výuku v rozsahu cca 3 vyučovací hodiny denně. 
Tímto doporučením se bude řídit i naše škola. Znamená to, že redukce on-line hodin vůči hodinám 
v rámci prezenční výuky je přibližně v poměru 1:2 (týdenní dotace na 2. stupni je 30 – 31 hodin). 
Vyučovací hodina on-line formou nebude mít 45 minut, ale max. 35 minut. 
 
Prioritou zůstávají hlavní předměty (Čj, M a AJ), dále pak 2. cizí jazyk a naukové předměty (NJ/RJ, 
Z, Př, D, F, Ch). Výuka ČJ a M bude probíhat v rámci on-line výuky v rozsahu max. 3 hodiny týdně, 
AJ v rozsahu max. 2 hodiny týdně, 2. cizí jazyk a naukové předměty v rozsahu max.  
1 hodina týdně a ostatní předměty (výchovy, pracovní činnosti apod.) asynchronním způsobem 
nebo off-line formou.  

 
Do distanční výuky je potřeba započítat i čas na vypracování úkolů, který si sám žák rozvrhne. Nad 
rámec plánovaného rozvrhu v rámci on-line výuky může proběhnout třídnická hodina nebo 
individuální konzultace žáka a učitele (ta je možná on-line, ale i prezenční formou ve škole). 
 
Výuku řídí učitel, žáci plní jeho pokyny a instrukce. Výuka je určena výhradně pro žáky dané 
třídy/skupiny. Rodiče do výuky nezasahují. Bez souhlasu vyučujícího nikdo nesmí pořizovat 
jakékoli audiovizuální záznamy. Vyučující je oprávněn výuku nahrávat a zpřístupnit ji pouze 
žákům. Šíření záznamu bez souhlasu učitele je porušením zákona na ochranu osobních údajů.  
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POVINNOST DISTANČNÍ VÝUKY A ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ 
 
Vzdělávání distanční formou je povinné. Neúčast žáka na online hodině bude rodičem písemně 
omluvena (nejlépe předem), a to prostřednictvím aplikace dmSW. Opakovanou neúčast řeší 
učitel předmětu s třídním učitelem žáka. V případě technických problémů a nemožnosti on-line 
připojení požádá rodič prostřednictvím TU o tisk výukových materiálů a zadání v tištěné podobě 
předem. Materiály budou pro žáky připraveny ve vestibulu školy.  
 
Informujte obratem třídního učitele pokud:  
- nemáte internetové připojení a budete vyžadovat tisk materiálů  

- nemáte k dispozici IT zařízení (pevný počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon a žádáte  
o zapůjčení školní techniky). IT technika bude k dispozici až po dodávce nové výpočetní techniky 
škole. 

 

 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 
Způsob hodnocení distančního způsobu vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám žáka pro tento 
způsob vzdělávání.  
Hodnocení je nedílnou součástí jakéhokoli procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení 
významným způsobem ovlivňuje jeho efektivitu a dosahování očekávaných výstupů. Při výuce 
distančním způsobem je poskytování kvalitní zpětné vazby nepostradatelné, neboť podporuje 
motivaci a ukazuje cestu k dosahování pokroku.  
Pro hodnocení distanční práce žáků bude využíváno jak formativní, tak i sumativní hodnocení.  
Formativní hodnocení je hodnocení průběžné, které přináší žákovi užitečnou informaci o tom, co 
ví, čemu rozumí nebo co dokáže průběžně v rámci vzdělávacího procesu, a směřuje ho k naplnění 
stanového cíle. Umožňuje mu sledovat vlastní pokrok, vede ho k řízení svého učení a pomáhá 
komplexně rozvíjet jeho osobnost.  
Sumativní hodnocení je hodnocení souhrnné, které informuje o tom, co dotyčný žák zvládl na 
konci určitého období. Jeho účelem je získat konečný přehled o dosahovaných výkonech či 
roztřídit žáky dle výsledků.  
Zařazováno bude také sebehodnocení žáků, které posiluje schopnost žáků sledovat a hodnotit 
rozvoj svých vědomostí a dovedností.  
 
Při hodnocení během distančního vzdělávání se škola bude řídit pravidly a kritérii hodnocení, 

které jsou součástí školního řádu. Známky budou i nadále průběžně zapisovány do elektronické 

žákovské knížky. 

 

***** 

DALŠÍ OMEZENÍ PLATNÁ OD 12. 10. 2020 
 

- Zrušení činnosti školního klubu (docházet nebudou ani žáci 4. a 5. ročníku) 
- Zákaz realizace kroužků ve škole i školní družině (včetně klubů a doučování v rámci projektu 

Šablony II, PSPP a PI – jsou-li skupiny tvořeny žáky z více tříd). Příprava žáků 9. ročníku, 
v případě, že absolvují prezenční výuku a jsou spolu v rámci své třídy, pokračuje. 



- Zákaz realizace nepovinných předmětů (v případech, kde dochází k „promíchání“ žáků 
z různých tříd). 

- Zrušení ranní družiny 
- Stravování pro všechny žáky, kteří budou v daném týdnu absolvovat distanční výuku, je 

odhlášeno, mají však možnost se přijít stravovat do školní jídelny v čase 11.00 – 11.30 
hod. Je potřeba si oběd přihlásit. V pondělí, 12. 10., jídelna stravování pro žáky 7. a 9. 
ročníku neposkytuje. 

 

 
PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
 
Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
odlišnosti v organizaci školního roku takto: 
Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří  
a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.  
 
Odůvodnění  
Podle § 24 odst. 3 školského zákona platí: „Ministerstvo může v jednotlivých případech hodných 
zvláštního zřetele stanovit odlišnosti v organizaci školního roku.“  
Probíhající školní rok 2020/2021 je poznamenán celou řadou hygienických a organizačních 
opatření ve školách z důvodu probíhající epidemie nemoci COVID-19 (nošení ochrany nosu a úst, 
dezinfekce rukou, omezení setkávání osob, zákaz zpěvu a sportovních aktivit) a uplatňují se 
mimořádná opatření krajských hygienických stanic a ministerstva zdravotnictví, jakož i krizová 
opatření vlády, která dále zasahují do průběhu vzdělávání. Žáci a zaměstnanci škol musejí na tyto 
nové okolnosti pružně reagovat a omezení respektovat. Vzhledem k délce trvání omezení je 
situace pro všechny žáky i zaměstnance škol náročná. 
 
Znamená to tedy, že žáci (1. i 2. stupně) nebudou v týdnu 26. – 30. 10. 2020 fyzicky přítomní ve 
škole. Ve dnech 26. – 27. 10. 2020 mají tzv. „volné dny“ (viz výše), 28. 10. 2020 je státní svátek  
a ve dnech 29. – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny. Do školy žáci nastoupí (pokud nevejdou 
v platnost další opatření) v pondělí, 2. 11. 2020. 
 
 
 
Ve Vsetíně, 9. 10. 2020 
 
 
 

Mgr. Libor Slováček, MBA 
            ředitel školy 

 
 
 
 


