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Distanční vzdělávání v Základní škole v Nedvědici 

        Školským zákonem jsou stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem 

v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti žáků ve školách. 

        Pokud z důvodů krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodů 

nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona anebo z důvodu nařízení karantény 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků 

z nejméně jedné třídy, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. 

 

Situace, které mohou nastat:  

 a) prezenční výuka  
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí 

více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, 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 přítomní ve škole, např. z důvodu 

nemoci. V rámci prezenční výuky je využívaná komunikační platforma Edookit. 

 b) smíšená výuka 

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy 

či oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána 

účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání. Distanční 

způsob výuky probíhá podle technického vybavení školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních 

personálních možností školy. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální 

zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků. Zachování prezenční výuky 

pro ostatní žáky se může v jednotlivých případech lišit (např. může dojít k úpravě rozvrhu dle 

možností přítomných pedagogů). 

 c) distanční výuka  

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

opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje 

pro tuto třídu 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. 

 

Formy vzdělávání distančním způsobem  

       Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky. Škola 

vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také 

personálním a technickým možnostem školy.  

 a) Off-line výuka 

Vzdělávání na dálku, které 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, o projekty 

zaměřené na samostatnou práci žáka či na rozvoj kompetencí (příprava jídla, práce na 

zahradě, umělecká tvorba, vytváření portfolia atd.) Vše je zadáváno písemně do Edookitu. 

 b) On-line výuka 

Vzdělávání na dálku, které probíhá zpravidla prostřednictvím internetu a je podporováno 

nejrůznějšími digitálními technologiemi a softwarovými nástroji. Rozlišujeme synchronní 

a asynchronní on-line výuku. 
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Při synchronní výuce je učitel propojen s žáky prostřednictvím MS Teams (Office 365). 

Žáci ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracují na stejném úkolu.  

Při asynchronní výuce žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na 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. 

 

KONKRÉTNÍ INFORMACE O DISTANČNÍ VÝUCE  

 Je povinná. Neúčast žáka při synchronní výuce (on-line) je povinen rodič řádně 

omluvit. 

 Probíhá každý všední den dle rozvrhu v Edookitu.  
 Technické zázemí pro distanční výuku tvoří převážně aplikace MS Teams (Office 

365) a systém Edookit.  

 

 


