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Název vnitřního předpisu: Pravidla pro realizaci distanční výuky 

Číslo jednací: 366/2020/GŽ/ŘED 

Spisový znak: 8. 1. 

Skartační znak: A 5 

Vypracoval(a): Mgr. Martin Tyč 

Schválil(a): Mgr. Martin Tyč, ředitel školy 

Vnitřní předpis nabývá platnosti dne: 1. 10. 2020 

Vnitřní předpis nabývá účinnosti dne: 5. 10. 2020 

 

Pravidla pro realizaci distanční výuky na Gymnáziu Žamberk 

Pravidla vychází z § 184a novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění ze dne 
25. 8. 2020 a z Metodického doporučení pro distanční vzdělávání MŠMT ze dne 23. září 2020. 

 

Vymezení pojmů 

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

on-line výuka je obecné označení způsobu vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím 
internetu a je podporován nejrůznějšími digitálními technologiemi a softwarovými nástroji. Rozlišuje se 
synchronní (učitel propojen s žáky zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační platformy ve stejném čase 
a asynchronní on-line výuka (žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech). 

Pokud žák nemá možnost využití IT techniky nebo připojení k internetu, nahlásí tuto skutečnost třídnímu 
učiteli a věc bude řešena individuálně. V nezbytných případech mohou být úkoly nebo studijní materiály 
předávány v tištěné podobě (po domluvě), k tomuto účelu bude ve škole stanoveno místo. 

off-line výuka je 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. 

Distanční výuka bude organizována dle rozvrhu, který bude stanoven v návaznosti na aktuální situaci a se 
zohledněním počtu tříd tímto způsobem vzdělávaných a délky stanovené nepřítomnosti tříd. 

 

Komunikace s žáky a jejich zákonnými zástupci 

Komunikace s žáky, případně jejich zákonnými zástupci, bude probíhat výhradně prostřednictvím komens 
ve webové aplikaci systému Bakaláři. 

Zadávání úkolů v průběhu distanční výuky bude probíhat pouze prostřednictvím aplikace Google 
Classroom (asynchronní on-line výuka). On-line synchronní výuka bude probíhat prostřednictvím některé 
z aplikací G Suite, které ji umožňují, po domluvě vyučujícího s žáky. 
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Distanční výuka je pro žáky školy povinná. Žáci či zákonní zástupci žáka jsou povinni absenci 
v distančním vzdělávání omluvit* 

*absenci při distanční výuce je nutné posuzovat podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby 
vzdělávacích aktivit. Např. při asynchronní či off-line výuce nezáleží, v jaké denní době a jak rychle žák pracuje, 
nýbrž zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění 
pokynů. Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či 
jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Omluvená absence nemůže být 
důvodem ke sníženému stupni hodnocení. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro 
prezenční vzdělávání. 

 

Postup při krátkodobém uzavření školy (např. v období nařízené karantény) 

Úkoly budou žákům zadávány s následující četností: 

- český jazyk, cizí jazyky (vyjma Rj a konverzací) a matematika – minimálně 2x týdně 

- ostatní předměty (bez výchov) – minimálně 1x týdně 

- výchovy – dle uvážení 

Termín zadávání úkolů a termín jejich odevzdání v jednotlivých předmětech si zvolí vyučující a žáky s ním 
seznámí. U žáků nižšího stupně osmiletého studia je vhodné sdělit informaci o zadání úkolu 
a termínu jeho odevzdání i zákonným zástupcům žáka (prostřednictvím komens). Případné využití některého 
ze způsobů synchronní on-line výuky je plně v kompetenci vyučujícího. 

 

Postup při dlouhodobém uzavření školy (trvajícím déle než 14 dní) 

Úkoly budou žákům zadávány s následující četností: 

- český jazyk, cizí jazyky (vč. Rj a konverzací), matematika – minimálně 1x týdně 

- ostatní předměty (bez výchov) – 1x týdně 

- výchovy – minimálně 1x za měsíc 

Termín zadávání úkolů a termín jejich odevzdání v jednotlivých předmětech si zvolí vyučující a žáky s ním 
seznámí. U žáků nižšího stupně osmiletého studia je vhodné sdělit informaci o zadání úkolu 
a termínu jeho odevzdání i zákonným zástupcům žáka (prostřednictvím komens). 

Četnost on-line synchronní výuky při dlouhodobém uzavření školy: 

- v každém předmětu (vyjma výchov) – minimálně 1x týdně 

- výchovy – neprobíhá (případně dle uvážení vyučujícího) 

 

Žamberku dne 1. 10. 2020 

 
……………………………………. 
        Mgr. Martin Tyč 
           ředitel školy 
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