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Distanční výuka 

 

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným 

opatřením Ministerstva zdravotnictví 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. Ředitel 

školy vždy neprodleně oznámí učitelům, žákům i rodičům zahájení distanční výuky ve třídě, 

třídách či v celé škole a sdělí další praktické informace o průběhu distanční výuky (systém 

Bakaláři). Vzdělávání distančním způsobem se uskutečňuje podle odpovídajících rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu pro střední školu v míře 

odpovídající okolnostem. 

 

Charakteristika distanční výuky  

Distanční výuka je jednou z povinných forem vzdělávání a žáci jsou povinni se jí aktivně 

účastnit a plnit zadané úkoly. Pokud se žák nezúčastní synchronní výukové hodiny, musí být 

jeho nepřítomnost řádně omluvena. Pro omlouvání platí stejné podmínky jako při prezenční 

výuce, je však prováděno výhradně elektronickou cestou v systému Bakaláři. 2. 2 Způsoby a 

formy distanční výuky a užívané platformy. 

Základním způsobem distanční výuky je výuka online, a to ve formě synchronní (přímé) i 

asynchronní (nepřímé). Pokud žák nemá podmínky pro výuku online, je povinen toto škole 

oznámit, škola poté dle možností zajistí zapůjčení potřebného technického vybavení nebo 

zajistí jiný způsob předávání výukových materiálů a plnění úkolů žákem. Základní platformou 

pro online výuku jsou nástroje Office365 pro všechny žáky školy, a to zejména aplikace Teams 

(online výukové lekce, skupinový a individuální chat, audio či videohovory, zadávání a 

odevzdávání úkolů) a aplikace Forms pro testování a dotazníková šetření, v případě nutnosti 

školní e-mailové účty. Ve všech třídách jsou pro jednotlivé všeobecně vzdělávací předměty v 

aplikaci Teams vytvořeny tzv. týmy, které tvoří hlavní rámec realizace distanční výuky. Kromě 

nástrojů Office365 a dalších aplikací pro vlastní výuku bude využíván i systém Bakaláři a 

webové stránky školy, a to zejména pro předávání informací žákům a zákonným zástupcům ze 

strany školy a případnou vzájemnou komunikaci mezi zákonnými zástupci a žáky na straně 

jedné a školou na straně druhé. Hlavním komunikačním kanálem mezi zaměstnanci školy je 

Outlook, týmový web SharePoint a pracovní e-mailové adresy ve formátu 

jmeno.prijmeni@orbiszlin.cz.  
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Během distanční výuky budou používány elektronické třídní knihy, v nichž bude stejným 

způsobem jako při prezenční výuce prováděn zápis o probraném učivu v jednotlivých 

výukových lekcích a zadané úkoly, případně další poznámky či pokyny. U tématu z distančního 

vzdělávání bude vždy uvedeno buď online nebo samostudium. V týdenní poznámce bude 

uvedeno datum zahájení distančního vzdělávání. V třídní knize bude také zaznamenávána 

absence žáků. 

 

Základní práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců uvedená ve školním řádu a 

neodporující distančnímu vzdělávání nejsou tímto dotčena. 
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