
Informace k distanční výuce 
(Výňatek ze školního řádu) 

 
- Distanční výuka bude spuštěna, pokud dojde k situaci, že budou uzavřeny školy, případně 

třídy nebo jejich části.  

 

- Distanční výuka je pro žáky povinná a bude probíhat dle náhradního rozvrhu, který bude 

rodičům a žákům sdělen prostřednictvím e-mailů. 

 

- Škola pro potřebu výuky na dálku zřídila žákům účty na Google (Google classroom) pod 

doménou školy (zsfrydlant). Žáci v rámci této domény mohou komunikovat s vyučujícími. 

V případě, že nastane nutnost „výuky na dálku“, bude prostřednictvím této platformy 

probíhat zadávání jednotlivých úkolů, sdílení materiálů, popř. výuka on-line (Meet). 

 

- Tuto platformu lze využívat i při prezenční výuce, například při  sdílení materiálů nebo při 

zadávání úkolů během dlouhodobé absence. 

 

- Na 1. stupni se budou vyučovat distanční formou (výuka online v kombinaci synchronní i 

asynchronní výuky) především předměty český jazyk, matematika a anglický jazyk, 

v redukované míře pak prvouka, vlastivěda a přírodověda. 

 

- Vzdělávání na 2. stupni bude převážně probíhat on-line a kombinovat se budou 

synchronní a asynchronní metody. Synchronní výuka nepřesáhne tři vyučovací hodiny za 

sebou. Synchronní metodou se budou vyučovat předměty český jazyk, matematika, 

anglický jazyk, ruský a německý jazyk. Dále pak naukové předměty fyzika a chemie 

v redukované míře.  

Prostřednictvím výše uvedených účtů budou žákům zadávány práce i v ostatních 

předmětech. 

 

- Škola upřednostňuje distanční výuku formou on-line (synchronní a asynchronní výuka), 

která bude přizpůsobena jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak 

personálním a technickým možnostem školy. Ve výjimečných případech škola vytvoří 

podmínky pro off-line výuku. O těchto podmínkách budou prostřednictvím webových 

stránek informováni nejen žáci, ale i jejich zákonní zástupci. 

 

- V průběhu distanční výuky budou žáci hodnoceni podle platného klasifikačního řádu 

s tím, že učitel žákovi poskytuje zpětnou vazbu, a tak jej motivuje k dosahování co 

nejlepších výsledků. V případě, že se žák nezapojuje do distanční výuky v dostatečné 

míře, informuje učitel prokazatelným způsobem zákonné zástupce o této skutečnosti, 

v závažných případech i vedení školy. 

 

 

         vedení školy 

 

 


