
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 zajišťuje zdarma. 

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

které byly vytvořeny pro potřebu jednotlivých předmětů jeho třídy. Vstupní branou do 

prostředí Google Classroom je přihlášení ke školnímu e-mailovému účtu žáka, ve kterém je 

z možných aplikací následně vybrána 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 distanční formy 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 (na 1. stupni je pro komunikaci primární 

dohoda s paní třídní učitelkou) 

 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 

dohodne další postup 

 

Vedení online videohovoru v rámci distanční výuky 

 prostředí Google Meet je chráněným prostorem pro realizaci videohovorů, je ale nutné, 

aby všichni jejich účastníci chránili své přihlašovací údaje k účtu a neposkytovali 

komukoli neoprávněnému ani kódy pro přihlášení k jednotlivým schůzkám 

 vyučující má v rámci každého videohovoru zároveň roli moderátora, která mu umožňuje 

schůzku řídit nejen organizačně, ale i s ohledem na bezpečnost účastníků  

 zapnutí kamery během videohovoru je na vzájemné dohodě mezi vyučujícím a žákem 

(žáky), případně zákonným zástupcem (zákonnými zástupci) 

https://skolavranovice.cz/kontakty/


 pokud vyučující nebo žák potřebuje v rámci distanční výuky vést hovor se zapnutou 

kamerou, je doporučeno, realizovat takový hovor takzvaně 1:1 (pouze učitel – žák) a za 

dodržení obecných bezpečnostních doporučení (neutrální pozadí, možnost nastavení 

rozmazání pozadí atd.), přičemž takový způsob maximálně zdůrazňuje ochranu soukromí 

 toto doporučení ale neomezuje ani jiné možnosti vzájemné dohody, založené na jiných 

okolnostech (např. realizace třídnických hodin, některá výuka na 1. stupni apod.) 

 

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. 

 všechna tato hodnocení z průběhu distanční výuky, včetně míry aktivity žáka, schopnosti 

samostatně a odpovědně jednat, dodržování vypsaných termínů apod., budou učitelé 

využívat jako podklad pro závěrečnou klasifikaci pololetí 

 vzhledem k dalšímu prodlužování distanční formy vzdělávání žáků mohou učitelé v těch 

případech, které budou považovat za vhodné, využívat i hodnocení formou přímé 

klasifikace 

 bude-li konkrétní úkol nebo výkon v rámci distanční výuky klasifikován, bude to žákovi 

sděleno nejpozději před jeho odevzdáním či realizováním a v systému zaznamenaného 

hodnocení příslušného kurzu (předmětu) Google Classroom bude formou kategorie 

„Klasifikováno“ označeno, že součástí hodnocení tohoto úkolu je i udělení klasifikačního 

stupně (známky) 

 po návratu k prezenční výuce budou jednotlivými vyučujícími známky z distanční výuky 

řádně doplněny do žákovských knížek  

 do té doby je rodiče a zákonní zástupci mohou kontrolovat přímo v kurzu (předmětu) 

Google Classroom příslušného žáka tímto způsobem: na kartě „Práce v kurzu“ klikněte na 

odkaz „Zobrazit vaši práci“. Tím se načte seznam všech úkolů i s jejich hodnocením. 

V případě, že je u úkolu uvedena kategorie „Klasifikováno“, najdete po jeho rozkliknutí 

v rubrice „Soukromý komentář“ uvedenou udělenou známku. 

 na 1. stupni se způsob předávání informace o případné klasifikaci žáka bude řídit 

domluvou s paní třídní učitelkou 

 

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 tedy potřeba řešit každou návštěvu lékaře, krátkou nevolnost apod., neboť zadanou 

práci lze vypracovat i před nebo po, pouze s ohledem na požadovaný termín 

 jakmile je žák opět schopen se po dlouhodobé a souvislé absenci 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 

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 

 

 

    Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. 

             ředitel školy 

 

           tel. 730 151 123 

                                                                                          e-mail jiri.sliacky@skolavranovice.cz 


