
 

 

 
 

 

 

 

 

PRAVIDLA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  
pro žáky a pedagogické pracovníky školy 

platná od 1. 9. 2020 
  

 

Vzdělávání na dálku - distanční vzdělávání se stalo povinnou formou vzdělávání. Musí vždy 
respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků. 

Pokud by z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením Krajské hygienické 
stanice byla zakázána přítomnost žáků v rozsahu větším než polovina třídy, bude škola těmto 
žákům poskytovat distanční vzdělávání. Se všemi ostatními žáky bude probíhat prezenční výuka. 
Výuka nepřítomných žáků proto bude probíhat vždy mimo časy řádného rozvrhu, kdy pedagogové 
vzdělávají prezenčně. V tomto případě se budou aplikovat níže uvedená pravidla v bodech bod 4., 
5. v omezené míře. Vedení školy bude na konkrétní situaci reagovat zpřesňujícími informacemi. 

Pokud by byla z důvodu nařízení karantény nebo mimořádným opatřením Krajské hygienické 
stanice nebo plošným opatřením Ministerstva zdravotnictví zakázána přítomnost všech žáků ve 
škole, přechází na distanční výuku celá škola.   

 

1. Základním komunikačním kanálem budou školní e-maily žáků a pedagogů a osobní e-maily  
zákonných zástupců, rodičů žáků. Žáci i pedagogové mají povinnost pracovat se školním e-
mailem každý pracovní den. 
 

2. Bude využíván systém LMS Moodle.  
 

3. On-line hodiny budou probíhat formou MS Teams. 
 

4. Distanční on-line výuka bude probíhat minimálně v následujícím týdenním rozsahu: 
4hodinový předmět …………. 2x týdně  
2-3hodinový předmět……….. 1x týdně 
1hodinový předmět …………. 1x během 2 týdnů 
 

5. On-line hodiny budou probíhat výhradně v době výuky daného předmětu podle stálého 
rozvrhu, a to v té vyučovací hodině, na které se předem pedagog s žáky třídy/skupiny dohodl. 
 

6. Třídní učitelé budou v pravidelném kontaktu s žáky své třídy a jejich rodiči. Budou podporovat 
zapojení všech žáků do distančního vzdělávání a od vyučujících své třídy budou získávat 
informace o jeho průběhu. Zvláštní pozornost věnují žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami a v této souvislosti úzce spolupracují s výchovnou poradkyní a školní metodičkou 
prevence a vyučujícími.  Alespoň 1x měsíčně realizují on-line kontakt s žáky své třídy. 
 

7. Vyučují budou průběžně poskytovat zpětnou vazbu o plnění povinností v rámci distančního 
vzdělávání žákům a také rodičům formou zápisů do systému Bakaláři. 
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8. Technickou a metodickou podporu pedagogů v průběhu distančního vzdělávání bude 

poskytovat metodik ICT, případně jednotliví správci ICT. 
 

9. Vyučující v rámci předmětových komisí sdílí informační, metodické a vzdělávací zdroje, 
vzájemně spolupracují a vyměňují si zkušenosti. Vedoucí předmětových komisí je s členy 
svého týmu v kontaktu a alespoň 1x měsíčně zrealizují on-line jednání. 
 

10. Vedení školy průběžně monitoruje a vyhodnocuje funkčnost systému, komunikuje s pedagogy 
a žáky školy formou školního e-mailu. Hromadnou komunikaci s rodiči zajišťuje prostřednictvím 
systému Bakaláři. Naplánovaná jednání pedagogické rady budou probíhat formou on-line.  
 

 

 Ostrava-Poruba 1. září 2020                                                  Ing. Marie Katapodisová  v. r.         
                                                                                                                ředitelka školy 

  

 


