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Základní škola a mateřská škola, Všestary 

Všestary 57, 503 12 Všestary 

Ve Všestarech dne 29. 09. 2020        č. j. 403/2020

  

Organizace distanční výuka 
Úvod 
Dle novely školského zákona č. 349/2020 Sb., s účinnosti od 25. 8. 2020 byla ve vymezených mimo-

řádných situacích stanovena povinnost školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro žáky základ-

ních škol a děti v mateřské škole, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

Škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem: 

− z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zá-

kona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Minister-

stva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví, 

− z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí, žáků 

z nejméně jedné třídy, studijní skupiny nebo oddělení ve škole.  

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího pro-

gramu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem a není povinností je naplnit 

beze zbytku. 

Děti/žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem ve vymezených případech 

Škola nemá povinnost distančně vzdělávat v případě, že: 

− je vyhlášeno „ředitelské volno“,  

− pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku,  

− v případě že je dětem/žákům nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy, a to i v případě, 

kdy se v jiných třídách té samé školy vzdělávání distančním způsobem poskytuje,  

− jsou děti/žáci nepřítomni z jiného důvodu (např. nemoc).  

Děti/žáci kterým není omezena osobní přítomnost ve škole, se nadále vzdělávají prezenčním způso-

bem.  

Při krátkodobých úsecích distanční výuky, např. karanténa třídy na 10 dnů, je možné zaměřit aktivity 

projektovým způsobem na průřezové téma propojující více vzdělávacích oblastí, případně se soustředit 

na vzdělávací obsahy snadněji realizovatelné při distančním způsobu vzdělávání. 

Při dlouhodobém zákazu osobní přítomnosti ve školách, který trvá déle než 2 týdny, je třeba se zamě-

řit především na očekávané výstupy dle ŠVP školy. 

Organizace výuky při omezení přítomnosti ve škole 
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí/žáků, který nepřekročí více 

jak 50 % účastníků konkrétní třídy, oddělení či studijní skupiny, škola nemá povinnost poskytovat 

vzdělávání distančním způsobem. Prezenční výuka probíhá běžným způsobem, pokud to lze, je dobré 

zařazovat vzdělávací aktivity pořádané venku. 
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Škola poskytne ve škole nepřítomným dětem/žákům studijní podporu na dálku formou zasílání výuko-

vých materiálů či úkolů na úložiště výukových zdrojů v informačním systému školy (základní škola) 

nebo na webových stránkách školy (mateřská škola). Děti/žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s oh-

ledem na své individuální podmínky. 

V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole (onemocnění či karanténa) týká více než 50 % 

dětí/žáků  konkrétní třídy, skupiny či oddělení (dále jen „třídy“), je škola povinna distančním způsobem 

vzdělávat děti/žáky, kterým je zakázána osobní účast na prezenční výuce. Ostatní děti/žáci pokračují 

v prezenčním vzdělávání. V uvedených třídách probíhá tzv. „smíšená výuka“ (pro jednu skupinu pre-

zenční, pro druhou distanční výuka). Při realizaci „smíšené výuky“ mohou učiteli pomáhat asistenti pe-

dagoga nebo vychovatelky - plní jeho pokyny, vykonávají dohled, poskytují dětem/žákům dopomoc 

atd. 

Distanční výuka  
Distanční vzdělávání (DiV) je forma realizace vzdělávání, která nevyžaduje osobní přítomnost žáků a vy-

učujících. Komunikace probíhá pomocí dostupných dorozumívacích prostředků, zejména prostřednic-

tvím internetu. Distanční vzdělávání charakterizuje samostudium, a proto je silně závislé na didakticky 

kvalitním návrhu výukových materiálů, které musí nahradit interaktivitu mezi žákem a vyučujícím, běž-

nou v prezenční výuce. 

Multimediální charakter studijních materiálů je velmi důležitý z důvodu vnímání a získávání informací 

člověkem. 

 

Obrázek 1Vnímání a získávání informace 

Distanční výuka v mateřské škole 
U dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je distanční výuka založena na komunikaci učitele 

a rodičů, doplněné o občasný přímý kontakt učitele s dítětem. Prostřednictvím webových stránek školy 

jednou týdně učitelé předávají inspirativní tipy na tematicky zaměřené aktivity na tvoření, čtení, di-

daktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. vhodné pro domácí prostředí. 

eLearning 

 

Obrázek 2 schéma eLearnigu 

Off-line výuka je výuka, při které není potřebné připojení do sítě Internet. 

On-line výuka je výuka (jak název napovídá), při které je nutné mít počítač připojen do celosvětové 

sítě Internet. Studijní texty jsou distribuovány právě prostřednictvím připojené sítě. 

eLearning

off-line výuka online výuka

synchronní výuka asynchronní výuka
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Synchronní výuka  
Synchronní výuka je taková výuka, která je realizována v reálném čase v pomyslné virtuální učebně 

s učitelem, který s žáky komunikuje na dálku pomocí online komunikace. Pro synchronní výuku se do 

online prostředí připojují vyučující i žáci současně a komunikují prostřednictvím chatu, audio nebo vi-

deokonference, pracují se sdílenou obrazovkou apod. Při této formě výuky je nutné, aby si účastníci 

předem sjednali termín, kdy se ve virtuální učebně setkají. 

VÝHODY 

− Výuka vedená učitelem je všem důvěrně známa, podobá se setkání v učebně. 

− Umožňuje v reálném čase vzájemné interakce žáků i učitele. 

− Učitel může pružně reagovat na nastalou situaci. 

− Žáci mohou diskutovat, doptávat se, hned reagovat. 

− Ve většině nástrojů lze sdílet obrazovku, resp. její obsah s ostatními. 

NEVÝHODY 

− Složitěji se uchovává. 

− Žáci nemohou studovat svým vlastním tempem. 

− Řízení diskuse je náročnější. 

− Případný přenos videa může působit potíže s vytížením datového spojení. 

− V průběhu mohou vzniknout technické problémy, které komplikují komunikaci. 

− Není vhodné synchronně realizovat kompletní rozvrh hodin, jak je nastaven pro prezenční 

výuku. 

Organizace synchronní výuky na ZŠ 
 Pro organizací synchronní výuky škola využívá nástroj Google Meet, který umožňuje „do-

stat učitele k žákovi domů“. Služby Google Meet: 

− Velice jednoduché ovládání. 

− Pomocí Google Meet můžete vysílat až pro 250 účastníků současně. 

− Sdílet obsah obrazovky, powerpointovou prezentaci nebo okno libovolného programu. 

− Disponuje interním chatem, a tím zajišťuje okamžitou zpětnou vazbu. 

− Průběh přednášky můžete nechat zaznamenat a uložit na Disk Google. 

− Pro zahájení, musíte být přihlášeni k účtu Google G Suite. 

− Pro připojení do schůzky nemusíte být uživatelem domény vaší školy (žák, rodič apod.) – pří-

stup povoluje vlastník schůzky. 

Možnosti účastníka 

− Připojit se ze stejné domény bez povolení pomocí kódu schůzky 

− Odpojit se 

− Používat chat 

− Sdílet obrazovku 

− Povolit nebo zakázat zvuk i video 

Možnosti vlastníka schůzky 

− Může vše co účastník 

− Vytvořit schůzku 

− Připojit účastníka z jiné domény 
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− Odpojit účastníka nebo jeho prezentaci 

− Vypnout zvuk účastníkovi 

− Nahrávat schůzku 

 

Obrázek 3 Příklad videokonference 

Jaké jsou možné problémy? 

− Nezaregistrovaná služba Google G Suite 

− Neautorizovaná doména 

− Nepřihlášený uživatel 

− Špatný kód nebo odkaz schůzky 

− Nefunkční zvuk 

− Nepřipojený kabel, jiný typ konektoru, nefunkční ovladače ve Windows, špatně nastavený Go-

ogle Meet, atd. 

− Nefunkční video 

− Nepřipojená kamera k PC, zakázaná kamera v notebooku, špatné ovladače, kameru používá 

jiná aplikace, špatně zvolená kamera v Google Meet, problém s internetem atd. 

Asynchronní výuka  
Asynchronní výuka je taková výuka, při které se žáci nebo učitelé připojují do online systému se stu-

dijními materiály v čase, kdy jim to vyhovuje. Učitel většinou připraví texty, video/audio obsah, testy, 

úkoly a žáci je ve vymezeném termínu nastudují či vypracují. 

VÝHODY 

− Nevyžaduje časovou koordinaci s žáky. 

− Žáci mohou studovat svým vlastním tempem. 

− Umožňuje ověřování znalostí vyhodnocovat automatizovaně. 

NEVÝHODY 

− Náročná tvorba studijních materiálů. 

− Záleží na motivaci a sebekázni každého jednotlivce. 

Organizace asynchronní výuky na ZŠ 
Pro organizaci asynchronní výuky ve škole je vhodné využít centrální úložiště všech dokumentů k da-

nému předmětu nebo třídě. Všichni relevantní žáci a učitelé mají k těmto dokumentům přístup jak ve 
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škole, tak i z domu a z jakéhokoli zařízení, tedy jak z počítače/notebooku, tak z telefonu nebo tabletu. 

Žákům se tedy vloží na úložiště podklady a oni na stejné místo vloží provedenou práci. 

Tuto službu nabízí informační systém Škola Online, konkrétně modul Úkoly - Do-
mácí úkoly. Úkoly slouží k zadávání domácích/kontrolních úkolů žákům a jejich 
následnému vyhodnocení. Zadané domácí/kontrolní úkoly prostřednictvím for-

muláře Domácí úkoly se následně zobrazí v žákovském a rodičovském rozhraní. V žákovském rozhraní 
má žák možnost úkol zpracovat a následně vypracovaný úkol učiteli odeslat k vyhodnocení. V rodičov-
ském rozhraní má uživatel možnost zobrazení seznamu zadaných domácích/kontrolních úkolů s infor-
mací o jejich stavu. 

 

Obrázek 4 Domácí úkoly 

Jako uložiště výukových materiálů lze použít také modul Úložiště výukových zdrojů. V rámci výukových 
zdrojů lze spravovat různé typy podkladů k výuce a uspořádat si je dle tématu či předmětu a následně 
přidělovat třídě, žákům či konkrétnímu předmětu. Lze připojit k výuce v daném předmětu prezentaci 
v PowerPointu, hypertextový odkaz na zajímavé video či článek, libovolný soubor v textovém editoru 
MS Word nebo v PDF formátu či vygenerovat jednoduchý test s možností jeho vyhodnocení. 

 

Obrázek 5 Uložiště výukových materiálů 

Test najdeme v nabídce Úložiště výukových zdrojů – Seznam výukových zdrojů – Upravit. 
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Parametry 

otázky 
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Konzultace  

V průběhu distanční výuky je třeba, aby učitel monitoroval zapojování jednotlivých účastníků a po-
skytoval jim individuální konzultace a studijní podporu. Cílem je, aby nikdo nezůstal mimo systém 
a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám. Konzultace probíhá formou, která vyho-
vuje všem účastníkům distanční výuky po předchozí domluvě (on-line chat, e-maily či telefonicky). 

Komunikace při distanční výuce ve Škole Online 

Škola OnLine je moderní školní informační systém, který umožňuje uživatelům tohoto systému mimo 

jiné komunikovat. Komunikace - Zprávy slouží k psaní nových zpráv a obsahuje přehledové formuláře 

odeslaných a přijatých zpráv. Zprávy si mohou posílat učitelé navzájem, žákům/studentům, jejich zá-

konným zástupcům.  

Chceme-li ke zprávě přiložit soubor (přílohu), je nutné vybrat volbu  E-mail (pokud existuje), a pak 

vybrat přílohu. Zpráva bude odeslána na e-mail uživatele registrovaný na jeho kartě ve školní matrice 

i s přílohou. 

 

 

Obrázek 6 odesílání zpráv 

Nová 

otázka 
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Distanční výuka pro 1. stupeň ZŠ  
Vzdělávání distančním způsobem na 1. st. ZŠ má svá specifika. Žáci v tomto věku ještě obvykle nedo-
sahují takové míry samostatnosti, digitální gramotnosti a kompetencí k učení, aby mohli plně převzít 
odpovědnost za své vzdělávání.  
On-line výuka na prvním stupni by měla vhodně kombinovat synchronní i asynchronní aktivity a měla 
by být pravidelně doplňována prvky “off-line výuky”, jako je praktická a kreativní činnost atp.  
Třídní učitelka se pravidelně online setkává s žáky ve virtuální třídnické hodině v předem domluveném 
termínu a čase 2-3 krát týdně, pří které je uvede do tématu aktuální práce, jasně a srozumitelně zadá 
pokyny k samostatné práci, která nemusí být pro všechny stejná. Zadání by mělo respektovat individu-
ální pokrok, potřeby a podmínky dítěte. Učitel si vždy ověřuje, že žáci zadání porozuměli.  
Důraz je kladen na naukové předměty, zejména výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce, 
rozvíjet kompetence k učení, zaměřit se na aplikaci znalostí a dovedností. 
Synchronní výuka na 1. stupni by neměla trvat déle než jednu hodinu. Důležité je udržovat s žáky 
každodenní kontakt, pravidelně žáky povzbuzovat a prostřednictvím formativní zpětné vazby.  
 
Zcela specifické je vzdělávání distančním způsobem v 1. ročníku. Žáci nedosahují takové schopnosti 
samostatného učení a organizace vzdělávání, aby se obešli bez přímé pomoci rodičů. Proto je nutné 
synchronní výuku hojně doplňovat prvky off-line výuky, zejména praktickými činnostmi. 

Distanční výuka pro 2. stupeň ZŠ  
 
Vzdělávání distančním způsobem na 2. stupni ZŠ je kombinaci synchronní a asynchronní výuky, kterou 
je vhodné zařadit již v průběhu prezenční výuky s využíváním školního informačního systému a digitál-
ních vzdělávacích nástrojů, aby případný přechod na výuku na dálku proběhl bez komplikací. Důraz je 
kladen na naukové předměty, zejména výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce, rozvíjet 
kompetence k učení, zaměřit se na aplikaci znalostí a dovedností. 
Doporučuje se zařazovat více skupinových aktivit, samostatné práce, projekty. Synchronní výuka ne-
může kopírovat běžný školní rozvrh hodin a neměla by přesáhnout tři vyučovací hodiny za sebou. 
Třídní učitel/ka se pravidelně online setkává s žáky ve virtuální třídnické hodině v předem domluveném 
termínu a čase 1 krát týdně. 

Vzdělávání dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Pedagogická intervence a předmět pedagogické péče je nadále poskytován prostřednictvím on-line 
komunikace učitelkou, která toto podpůrné opatření realizuje i v běžném režimu školy.  
V případě přiznaného podpůrného opatření asistenta pedagoga, tato osoba poskytuje konzultace a pod-

poru na dálku a pomáhá s distanční výukou. Asistenta/ka pedagoga dle pokynu učitele/ky poskytuje 
distanční podporu a informace zákonným zástupcům dětí/žáků. 

Hodnocení distanční výuky 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat nastavení vhodného způsobu hodnocení žáků. Mělo by zohledňo-

vat podmínky rodinné, sociální a prostorové, v jakých se žák vzdělává.  

Průběžná formativní zpětná vazba je nutné a může významným způsobem podpořit motivaci žáka 

k učení a konkrétní pokroky. Účelem formativního hodnocení je identifikovat vzdělávací potřeby žáků 

a přizpůsobit těmto zjištěním vyučování a učení tak, aby každý žák dosáhl maxima ve svém rozvoji 

vzhledem ke svým individuálním možnostem. Přínosná je práce s chybou, vytváření osobních portfolií. 

Významnou složkou je sebehodnocení žáků, které posiluje schopnost žáků sledovat a hodnotit rozvoj 

svých vědomostí a dovedností. 
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Závěrečné hodnocení na konci klasifikačního období je sumativní (dle klasifikačního řádu školy) čás-

tečně doplnění slovním hodnocením. Účelem sumativního hodnocení je získat konečný přehled o do-

sahovaných výkonech formou známkování. 

Zpětná vazba při online výuce 
Zpětná vazba při online výuce by měla být převážně formativní, což ale neznamená pouze slovně, uči-

telé mohou využívat různé škály, diagramy či emotikony, vždy je však důležité, aby příjemce zpětné 

vazby zároveň obdržel informaci o tom, v jaké oblasti udělal chybu a jakým způsobem se může zlepšit.  

12 pravidel pro online zpětnou vazbu  

 

Zdroj: https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/zpetna-vazba-pri-online-vyuce.a-6580.html 

Digitální učební materiály 
Identifikujeme cíle svých hodin – zaměříme se na identifikování jasných cílů jednotlivých hodin a také 

na hodnoticí postupy (formativní nebo sumativní). 

Poskytujeme přesné zadání – instrukce zadáváme stručné, konkrétní, jednoduché a specifikujeme také 

čas, který mají žáci pro splnění úkolu k dispozici. 

Méně je více – vypracovávání úkolů v domácím prostředí zabere kvůli různým faktorům dvakrát více 

času než ve škole. Připravujeme výuku takovým způsobem, aby žáci mohli pracovat svým vlastním tem-

pem a pro vstřebání látky měli dostatek času. 

Specifikujeme výstupy – dobře popíšeme požadavky týkající se výstupu a také délky.  

Podpoříme dlouhodobější zapamatování si informací – tvoříme multimediální materiály, které žákům 

napomůžou k tomu, aby si informace pamatovali po delší dobu. 

Neznámkujte: 

Používejte formativní 
zpětnou vazbu. Řekněte 

žákům, co mají udělat, aby 
se zlepšili.

Definujte jasné cíle: 

Když budete vědět, čeho 
mají žáci dosáhnout, víte, 
na jaké aktivity se zaměřit.

Vytvořte týdenní plán: 
Nechte žáky plnit úlohy dle 

zájmu a schopností, 
vlastního rozvržení, tempa 

či přístupu k internetu.

Oceňujte pokroky: 

Popište, co se žákům 
povedlo. Vyvažujte 
ocenění a kritiku.

Neporovnávejte žáky mezi 
sebou: 

Poskytujte zpětnou vazbu 
individuálně, průběžně a 

cíleně.

Kombinujte způsoby 
vyhodnocování: 

Využívejte automatické 
vyhodnocování online 
cvičení a doplňte svůj 

komentář.

Neopravujte všechny 
chyby: 

Zaměřte se na jednu chybu 
a k ní dejte doporučení. Na 
základě chyb žáků plánujte 

jejich další práci.

Ponechte čas na opravu: 
Dejte žákům čas na opravu 

a přepracování úkolů za 
pomoci vaší zpětné vazby.

Podporujte spolupráci: 
Nemusíte být u všeho, 

propojte žáky mezi sebou, 
aby si pomáhali s řešením 

úkolů.

Chtějte zpětnou vazbu: 
Zajímejte se, jak žáci 
rozumí zadání úloh, 

hodnocení a kolik času nad 
vypracováním úkolů tráví.

Určete čas pro konzultace: 
Vymezte si dobu, kdy 

budete k dispozici, žákům, 
kolegům nebo rodičům.

Důvěřujte žákům: 
Nesnažte se kontrolovat 
úplně vše a přenechejte 

více zodpovědnosti žákům.

https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/zpetna-vazba-pri-online-vyuce.a-6580.html
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Různorodé vyučovací postupy – nabízíme žákům možnost se vyjádřit, umožníme jím volbu bez pocitu 

přehlcení. 

Evidence distanční výuky a absence 
Pro evidenci distanční výuky škola vedení elektronickou třídní knihy v informačním systému Škola On-

line. Do třídní knihy se zapisuje obdobným způsobem jako např. v případě projektového dne v rozsahu 

dle standardního rozvrhu, včetně evidence absence. 

Absenci při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby vzdě-

lávacích aktivit. Při asynchronní výuce se posuzuje, zda žák 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 žákem či zákonným zástupce nebyl individuálně do-

hodnut jiný způsob zapojení. Pro omlouvání absencí platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání – po-

vinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence (nebo 3 dnů po výzvě u MŠ). 

Další motivační nástroje pro distanční výuku  
Kahoot je primárně určený pro využití ve třídě v přímém kontaktu s žáky, ale má tento nástroj i režim 

„Challenge“. Ten je určený pro domácí procvičování a se jedná o soutěž. Jak to funguje? Využijete 

k tomu libovolný kvíz, který se ale spustí na delší dobu a žáci k němu mohou přistoupit pomocí odkazu. 

Kvíz je spuštění třeba 3 dny a žák se může připojit, kolikrát chce a svůj výsledek může stále vylepšovat. 

Po dokončení kvízu získá odkaz na výsledkovou tabuli, kde se může porovnat s ostatními.  

 

Obrázek 7 Kahoot 

Socrative - jednoduchý a perfektní nástroj pro testování. Socrative pracuje na klasickém webovém roz-

hraní. Na adrese www.socrative.com stačí, abychom se pomocí Google účtu přihlásili, pokud se ne-

chceme registrovat, a ihned můžeme vytvářet testy a kvízy. Socrative funguje jak na stolním PC, note-

booku, tak i tabletu. K dispozici jsou dvě aplikace/rozhraní – Socrative Teacher a Socrative Stu-

dent.  Přímo v online hodině při opakování lze spustit kvíz s příklady v režimu Teacher Paced a posílat 

žákům otázku po otázce.  

 

Obrázek 8 Socrative 

 

http://www.socrative.com/
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Google Formulář 

Součástí G Suite jsou Formuláře. Umožňuje vytváření vlastních formulářů pro testování, 

kvizy, přihlašování na akce a dotazníky. Vše se zapisuje do tabulek a vy tak můžete data 

analyzovat přímo v Tabulkách Google. Průběžně můžete sledovat, jak se odpovědi obje-

vují.  

Můžete si vybrat z několika typů otázek, prostým přetažením měnit pořadí otázek a hodnoty přizpů-

sobovat pouhým vložením seznamu. 

 

Obrázek 9 Google formulář 

Online portály 
Je množství online portálů, které nabízejí celou řadu nástrojů a výukových materiálů.  

K licencovaným portálům patří Portál pro školy, který nabízí ucelenou řadu výu-

kových testů, sociometrických dotazníků, pracovních listů, kvízů a formulářů.  

 

Obrázek 10 Portál Pro školy 

(zdroj: https://www.proskoly.cz/) 

Mapy učebního pokroku pomáhá sledovat individuální pokrok žáka v učení v šesti 

vzdělávacích oblastech: český jazyk, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, 

přírodovědná gramotnost, angličtina a společenské vědy. Každá vzdělávací oblast je 

rozdělena ještě na několik částí (vláken), v nichž můžeš sledovat tvůj rozvoj odděleně. 

https://www.proskoly.cz/
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Obrázek 11 Portál MUP 

(zdroj: https://mup.scio.cz/) 

Druhá noha, kde najdeme spoustu aktivit, které pracují s herními prvky i s moderními technologiemi, 

které zábavnou formou rozvíjí vybrané dovednosti. Web obsahuje také test, který zjistí, jak je na tom 

vaše dítě ve vybraných dovednostech.  

 

Obrázek 12 Druhá noha 

(zdroj: https://druhanoha.scio.cz/) 

Guru ve škole - najdeme zde odkazy zajímavé on-line aplikace na jednom místě, zdroje, návody i pří-

klady jejich použití nejen ve škole. 

 

Obrázek 13 Guru ve škole 

(zdroj: https://www.guruveskole.cz/) 

Khanova škola je vzdělávací portál pro děti i dospělé. Jádro tvoří výuková videa Khan Academy, která 

členové neziskového komunitního spolku překládají a skládají tak, aby tvořila souvislou výuku od úpl-

ných základů až po komplexní oborové znalosti.  

https://www.guruveskole.cz/
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Obrázek 14 Khanová škola 

(zdroj: https://khanovaskola.cz/) 

Ekologicky zaměřený portál Vítejte na Zemi - nalezneme zde tři různé typy výukových modulů určených 

pro rozšíření praktické výuky ve škole i mimo ni. Pomocí tlačítka v hlavní liště vybereme jednu z kapitol. 

Doplňková lišta pod názvy kapitol slouží k výběru jednotlivých modulů. Obsahově je nabídka členěna 

na konkrétní výukové celky a materiály, které využívají metod projektové nebo integrované tematické 

výuky, soubor pracovních listů a webových formulářů pro další práci. 

 

Obrázek 15 Vítejte na Zemi 

(zdroj: http://www.cittadella.cz/cenia/) 

Učebnice bez učebnic – je didaktický portál určen žákům prvních pěti ročníků základních škol, některé 

příspěvky mohou využít i žáci vyšších ročníků. Portál nabízí výukové úlohy, interaktivní příspěvky a di-

daktické pomůcky, které upevňují vědomosti k vybraným tématům, rozvíjejí dovednosti o obsahu té-

mat uvažovat a přemýšlet.  

 

Obrázek 16 Portál Místo pro život 

(zdroj: http://www.ucenibezucebnic.cz/) 

Interaktivní periodická tabulka prvků - přehlednou a jednoduchou formou zobrazuje chemické prvky 

a jejich zařazení v periodické soustavě. 

https://khanovaskola.cz/
http://www.cittadella.cz/cenia/
http://www.ucenibezucebnic.cz/
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Obrázek 17 Interaktivní periodická tabulka  

(zdroj: http://www.prvky.com/periodicka-tabulka.html) 

Geogebra - Zde najdete milion volně dostupných materiálů, simulací, cvičení, lekcí a her na výuku 

matematiky a přírodních věd! 

 
Obrázek 18 Geogebra 

(zdroj: https://www.geogebra.org/?lang=cs) 

Škola s nadhledem - Díky stovkám interaktivních cvičení můžeš procvičovat látku, nejefektivněji pro-

cvičíš při využití přímých odkazů z pracovních sešitů na rozšiřující online cvičení. 

 

Obrázek 19 Škola s nadhledem 

(zdroj: https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled) 

Toglic -vznikl na základě praktických zkušeností učitelů z reálných vyučovacích hodin. Jedná se o uni-

kátní software - pomůcku učitele, která rozvíjí vzájemnou komunikaci a fyzickou spolupráci mezi žáky 

a využívá při tom libovolný hardware, který máte ve třídě k dispozici. Soubor 15 zajímavých výukových 

aktivit umožní procvičit učivo v hodině atraktivní formou, žáci budou nadšení a vy si užijete pocit vyda-

řené hodiny. 

http://www.prvky.com/periodicka-tabulka.html
https://www.geogebra.org/?lang=cs
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/prehled
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Obrázek 20 Toglic 

(zdroj: https://www.toglic.com/cs/) 

Materiálně-technické vybavení a softwarové nástroje 

Pedagogický pracovník má k dispozici přenosné zařízení (notebook, tablet). Škola má předem určenou 
techniku (PC nebo notebook/netbook), která v případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem 
může být zapůjčena žákům dle potřeby (jedna rodina = jedno zařízení). Zápůjčka techniky je řešena 
smlouvou o výpůjčce.   Na všech počítačích či přenosných zařízeních ve vlastnictví školy jsou platné 
licence operačního systému a příslušné softwarové aplikace Microsoft Office. 

Krizový plán pro přechod na distanční výuku  

1. krok: Plánování 
− Stanovit vzdělávací cíle a výstupy (ŠVP, tematické plány). 

− Vytvořit rozvrh synchronní výuky (sjednotit harmonogram online výuky). 

− Realizovat asynchronní výuku zejména naukové předměty. 

− Naplánovat konzultační hodiny pro jednotlivé třídy (sjednotit harmonogram konzultačních 
hodin). 

− Naplánovat třídnické hodiny (sjednotit harmonogram). 

− Připravit zápůjčku technického vybavení na základě písemné žádosti. 
 

2. krok: Digitální učební a didaktické materiály 
− Výkladové prezentace a pracovní listy, nejlépe vlastní (Škola Online - výukové zdroje - úložiště 

výukových zdrojů) 

− Výuková videa - odkazy 

− Projekty - komplexní práce (třídní, školní...) 

− Hry - zábavná forma výuky 

 

3. krok: Realizace (na 1. stupni je nutná asistence rodičů) 
− Asynchronní výuka ve Škole Online: postupné předávání výukových materiálů (Výukové 

zdroje). 

− Synchronní výuka v G Suite Meet - online výuka. 

− Vzdělávací portály a další digitální nástroje jako motivace a doplnění výuky. 

 

4. krok: Zpětná vazba a testování 
− Zadávání a odevzdání domácích (kontrolních) úkolů ve Škole online -Domácí úkoly. 

− Testování ve Škole Online (Výukové zdroje -testy).  
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− Online testování/hry jako motivační nástroj. 

− Prezentace nejlepších žákovských prací na webových stránkách školy. 

 

5. Hodnocení 
− Průběžné formativní 

− Závěrečné sumativní s prvky slovního hodnocení 

− Analýza výsledků 

 

Školní stravování 

Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravo-

vání (za dotovanou cenu) i dětem/žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci 

pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Výdej obědů v jednorázovém obalu 

musí vyzvedávat osoba, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. 

Úplata 

Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí následující:  

a)  Ve školní družině/mateřské škole stanoví ředitelka školy úplatu poměrně poníženou podle 

délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 

5 dnů provozu. 

b)  Pokud je určitému žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou 

nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 

Závěr  

Tato směrnice byla projednání na pedagogické poradě dne 22. 9. 2020, dodatečně 29. 9. 2020.  

Tato směrnice byla projednání na školské radě dne 30. 9. 2020.  

Tato směrnice nabývá platnosti dne 1. 10. 2020. 

Ing. Zarine Aršakuni, ředitelka školy 

 
Příloha: Rozvrh hodin při distančním vzdělávání 


