
Základní škola a Mateřská škola Vranovice 

Informace pro žáky a rodiče k realizaci distanční výuky 

 

 

Distanční výuka je dle § 184a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) povinná. Vzdělávání distančním 

způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního 

vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem a žáci jsou povinni se tímto 

způsobem vzdělávat. 

 

Hlavní platformou Základní školy a Mateřské školy Vranovice pro poskytování vzdělávání 

distančním způsobem je aplikace Google Classroom, kterou škola žákům poskytuje zdarma. 

Každý žák je tedy povinen sledovat oznámení v jednotlivých kurzech Google Classroom, 

které byly vytvořeny pro potřebu jednotlivých předmětů jeho třídy, a do kterých se žáci měli 

zapsat, a přebírat, podle pokynů plnit a v termínu odevzdávat všechny úkoly, které zde 

vyučující zadá. Vstupní branou do prostředí Google Classroom je přihlášení ke školnímu      

e-mailovému účtu žáka a následným vybráním aplikace Učebna. V této aplikaci pak žák 

vybírá z příslušných kurzů (předmětů). Žák je povinen sledovat i obsah své školní e-mailové 

schránky, která bude využívána jako podpůrný komunikační kanál distanční výuky. Na 

1. stupni základní školy je tato úprava přizpůsobena věkovým a dovednostním specifikům 

žáků a organizace distanční výuky se tady přednostně řídí domluvou s paní třídní učitelkou. 

Využívání Google Classroom jako páteřní platformy distančního způsobu vzdělávání pak ale 

nevylučuje možnost využívání i jiných aplikací a technologických prostředků pro distanční 

výuku. 

 

Žáci byli s přihlášením ke školnímu e-mailovému účtu a s prací v kurzech Google Classroom 

seznámeni a rovněž byli informováni o povinnosti zapsat se do všech příslušných kurzů, které 

jsou jim určeny. V případě jakýchkoliv nejasností či nesrovnalostí je však možné kdykoli 

kontaktovat třídního učitele, nebo vyučujícího příslušného předmětu (kurzu), kontakty na 

pedagogické pracovníky školy jsou zde. 

 

Organizace distanční výuky 

 žák přebírá zadanou práci v jednotlivých kurzech (předmětech) aplikace Google 

Classroom, do kterých je zapsán, nebo se do nich povinně má zapsat (na 1. stupni jsou 

řídícím prvkem pokyny paní třídní učitelky)  

 žák sleduje poštu ve své školní e-mailové schránce, která bude využívána jako podpůrný 

komunikační kanál pro další informace a pokyny 

 žák plní zadanou práci dle pokynů příslušného vyučujícího, které jsou součástí zadání 

a práci pak odevzdává včas (v daném termínu) 

 po oznámení o synchronní online výuce (videokonferenci, videohovoru) se žák v daný čas 

pomocí odkazu připojí k této výuce a může s vyučujícím komunikovat v reálném čase (tuto 

službu lze po domluvě využívat i k individuálním konzultacím) 

 pokud se z nějakého důvodu v daný čas nemůže k této online výuce připojit, omluví se 

příslušnému vyučujícímu (viz část Omluvení neúčasti na distanční výuce), případně se 

dohodne na dalším postupu 

 

 

 

 

https://skolavranovice.cz/kontakty/


Hodnocení v rámci distanční výuky 

 žákovi bude poskytována zpětná vazba, související s plněním zadaných úkolů 

(komunikačním kanálem mohou být soukromé komentáře v Google Classroom, e-mail 

atd.) 

 dalším hodnotícím nástrojem, který může být využit, je sebehodnocení žáků 

 využití formulářů potom nabízí možnost hodnocení formou škál, bodů, procent apod. 

 za stávající situace bude hodnocení distanční výuky dále využito především jako podklad 

ke klasifikaci v kombinaci s běžnou prezenční výukou 

 

Omluvení neúčasti na distanční výuce 

 pokud žák není schopen souvisle a dlouhodobě, v řádu dní, plnit povinnosti, vyplývající 

z distanční výuky, potom jej rodič nebo zákonný zástupce elektronicky (e-mailem) omluví 

u jeho třídní učitelky či učitele a zároveň mu na toto období vystaví písemnou omluvenku 

v žákovské knížce s uvedením důvodů, proč se nemohl do distanční výuky zapojit (není 

tak potřeba řešit každého lékaře, krátkou nevolnost apod., neboť zadanou práci lze 

vypracovat i před nebo po) 

 jakmile je žák opět schopen se do výuky zapojit, je povinen se domluvit s příslušnými 

vyučujícími na formě a způsobu, jakým zameškané úkoly doplní 

 jestliže se žák nemůže zapojit do ohlášené synchronní online výuky (videohovoru), záleží 

už na důvodech: 

 je-li to z důvodu nějaké akutní potřeby nebo stavu (např. potřeba návštěvy lékaře, stav, 

kdy vypadl elektrický proud apod.), pak zákonný zástupce žáka o tomto vyrozumí 

příslušného vyučujícího e-mailem (pokud jsou důvody známé předem, tak samozřejmě 

před výukou, nebo hned, jakmile to okolnosti dovolí) a domluví s ním další postup 

(upozorňujeme, že akceptovatelné jsou pouze ty důvody, které jsou omluvitelné i při 

běžné prezenční výuce) 

 když jsou důvody nemožnosti se připojit k videohovorům dány absencí technických 

prostředků, pak o tom vyučujícího vyrozumí zákonný zástupce žáka předem, při prvním 

ohlášení synchronní online výuky, a vyučující pak se žákem domlouvá způsob 

nahrazení této formy distanční výuky (změnu v technickém vybavení je potom žák 

rovněž povinen bezodkladně oznámit vyučujícímu)  

 znovu upozorňujeme, že zavedením povinnosti distanční výuky, je nutné absenci žáků na 

této výuce omlouvat a v odůvodněných případech bude zameškaná výuka zahrnuta do 

celkových zameškaných hodin 
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