
Vážení rodiče,  

Vůbec nás to netěší, ale jsme nuceni přesunout vzdělávání našich žáků i dětí z přípravné třídy do domovů 

v souvislosti s opatřením vlády, které již jistě znáte. 

V tomto dopisu Vám chceme vysvětlit podmínky tohoto distančního vzdělávání tak, jak je specifikuje manuál MŠMT 

k distanční výuce. Výuka je v tomto období pro žáky povinná. 

Absence žáků 
Absenci při distanční výuce je absence posuzována podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli podle doby 

vzdělávacích aktivit.  

Při asynchronní či off-line výuce nezáleží, v jaké denní době a jak rychle žák pracuje, nýbrž zda 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 se žákem či jeho zákonným 

zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.   

Omlouvání absence 
Omluvená absence nemůže být důvodem ke sníženému stupni hodnocení. Pro omlouvání absencí platí to stejné, co 

pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po 

začátku absence. V ostatních případech je absence neomluvená. Je na straně zákonného zástupce hlásit třídnímu 

učiteli závažné skutečnosti, které ovlivní možnosti žáka účastnit se distanční výuky. 

Hodnocení výsledků vzdělávání 
Při hodnocení v průběhu distančního vzdělávání škola dodržuje pravidla a kritéria hodnocení, která jsou dle 

školského zákona součástí školního řádu: https://www.zskorenskeho.cz/files/dokumenty/7/skolni-rad-2020-novela-

dle-sz.pdf 

Zadávání práce žákům 
Dohodli jsme se, že distanční výuka bude realizována převážně přes ZOOM, na druhém stupni nejspíše ještě Google 

Classroom a dále přes konzultační platformy dle možností pedagogů a žáků. 

Úkoly budou přehledně uvedeny na webu třídy. 

Na požádání třídnímu učiteli škola zajistí materiály v papírové podobě. Materiály v listinné podobě se předají 

v deskách 14. 10. ve 12:00 a dále pak v pondělí, žák/zákonný zástupce přinese vypracované úkoly a odnese si nové. 

Shrnutí 
Žák má povinnost se distanční výuky účastnit; jestliže nemá cestu, jak se jí účastnit, požádá (nejlépe emailem) jeho 

zákonný zástupce třídního učitele o předávání jinou cestou, vysvětlí své možnosti.  

Jestliže se žák nemůže účastnit distanční výuky, zákonný zástupce ho emailem omluví třídnímu učiteli a sdělí důvody 

neúčasti na distanční výuce. Úkoly žák doplní v nejbližším možném termínu. 

Účast na vzdělávání je povinná, úkoly jsou tudíž povinné a budou vyžadovány v termínech a jejich neodevzdání bude 

znamenat příslušné hodnocení. 

Třídní učitelé i další vyučující jsou k dispozici prostřednictvím mailu. 

Děkujeme Vám za pochopení.  

 

Za vedení školy         Libuše Daňhelková 
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