
Distanční vzdělávání 

pravidla vzdělávání „na dálku“ 

1. Je-li organizována on-line výuka, všichni žáci/studenti, jichž se týká, jsou povinni se jí 

účastnit. Třídní učitel nebo ředitelka školy upozorní žáky/studenty na povinnost on-line 

výuky e-mailem ze systému Bakalář. Zároveň platí povinnost žáka se omlouvat, pokud se on-

line výuky neúčastní. Podmínky omlouvání jsou stejné jako při denním studiu. 

2. Veškeré všeobecné informace ke konzultacím „na dálku“ a jejich rozvrh zjistí žáci/studenti 

z webových stránek školy. Jsou proto povinni pravidelně sledovat web školy a aktualizace 

jednotlivých sdělení a reagovat na ně dle v nich uvedených požadavků. 

3. Základními komunikačními kanály jsou 

- webové stránky školy pro základní a všeobecné informace 

- e-mail pro zasílání rychlých a nutných sdělení, zadání a zpracovaných úkolů (e-mailová 

adresa žáka/studenta/zákonného zástupce, zadaná v informačním systému školy Bakalář, 

služební e-mailová adresa učitele uvedená v kontaktech na webu školy); pokud adresu, 

uvedenou v Bakaláři při přijímacím řízení žák/student či rodič nepoužívá, je povinen 

aktualizovat kontakt 

- MS Teams pro společné konzultace a on-line výuku; přitom učitelé i žáci využívají prostředí, 

aplikace a software, které používají také při běžné prezenční výuce a domácí přípravě (např. 

Moodle, Techambition, Smart-class apod.) 

  



Výňatek ze školního řádu: 

Odlišnosti průběhu vzdělávání při mimořádných situacích  
1. Je-li ve společnosti vyhlášeno krizové opatření podle krizového zákona, 

mimořádné opatření podle zvláštního zákona, nařízena karanténa podle zákona o 

ochraně veřejného zdraví nebo jiná mimořádná situace, řeší veškeré změny ve 

vzdělávání ve škole ředitelka školy vnitřním předpisem v souladu s aktuálně 

platnou legislativou. Pokyny pro žáky jsou zveřejňovány na webových stránkách 

školy, žáci mají povinnost tyto pokyny sledovat a řídit se jimi. Ředitelka školy 

může nařídit skupině žáků (studentů), třídě, několika třídám i celé škole 

distanční výuku.  

 

2. Pokud je v důsledku mimořádných či krizových opatření znemožněna osobní 

přítomnost ve škole více než poloviny žáků či studentů jedné třídy, škola 

poskytuje této třídě vzdělávání distančním způsobem.  

 

3. Při nařízení distanční výuky mají žáci povinnost se této výuky účastnit. 

Výuka probíhá podle školních vzdělávacích programů v míře odpovídající 

okolnostem. Rozvrh distanční výuky, je-li odlišný od běžného rozvrhu hodin, je 

zveřejňován na webu školy.  

 

4. Žáci, studenti a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou na mimořádné situace 

upozorněni zprávou zasílanou systémem Bakalář.  

 

5. Žáci a studenti, kteří se aktuálně nachází v obtížně životní situaci, mohou 

školu požádat o zapůjčení techniky umožňující účast na distančním vzdělávání.  
 


