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Informace ředitelky školy zákonným zástupcům k distanční výuce 
 
 
Vážení rodiče, 
 
dovolte, abych Vám poskytla několik základních informací k distanční výuce, která může být v příštích 
dnech opatřením Ministerstva zdravotnictví zavedena i na naší škole, a to vzhledem k epidemiologické 
situace COVID-19. 
 
Distanční výuka je podle Školského zákona pro žáky povinná. 
 
Třídní učitelé zmapovali technickou vybavenost žáků během třídnických hodin 1. a 2. září 2020. 
Všichni žáci mají minimálně svůj osobní „chytrý“ mobilní telefon, většina žáků má možnost pracovat 
z domova prostřednictvím svého počítače. V případě, že zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vznese 
požadavek na předávání informací v papírové podobě, bude mu toto umožněno. Informace a zadání 
domácích úkolů budou připraveny pro žáka k vyzvednutí na sekretariátu školy. Po domluvě je možné 
materiály v písemné podobě zaslat poštou.  Třídní učitelé s Vámi budou v kontaktu. Informace Vám 
poskytnou prostřednictvím zpráv v našem systému Škola Online nebo telefonicky. 
 
Třídní učitelé pro své žáky každý týden zorganizují v předem určeném termínu a čase třídnickou hodinu 
(nemusí se jednat o 45 minut, stačí i několik minut) v systému Microsoft Teams. Během třídnických hodin 
rozeberou s žáky jejich připomínky k distanční výuce. Tyto připomínky pak projednají se svými kolegy nebo 
podle závažnosti s vedením školy. Komunikace s žáky může probíhat i v období mezi třídnickými hodinami 
dle potřeby, a to písemně prostřednictvím Školy Online nebo telefonicky. 
 
Komunikace třídních učitelů se zákonnými zástupci bude probíhat prostřednictvím systému Škola 
Online nebo telefonicky. Pokud nebude možné realizovat schůzky s rodiči přímo ve škole, budou 
nahrazeny komunikací v systému Škola Online. 
 
 
Distanční výuka bude organizována v následujícím režimu a bude využívat těchto nástrojů: 
 

1) On-line výuka prostřednictvím systému Microsoft Teams. On-line výuka bude organizována jako: 

 Synchronní (ve stejný čas na stejném virtuálním místě, délka hodiny by 

neměla být 45 minut, stačí méně, dle potřeby),  

 Asynchronní (žáci pracují na zadaných úkolech v jimi zvoleném čase vlastním 

tempem, a to individuálně nebo ve skupinách, učitelé zadávají úkoly a 

výukové materiály) 

 V týdnu A1 a B1 bude synchronní on-line výuka v pondělí, ve středu a v pátek. Každý vyučující se 

spojí se svými žáky dle rozvrhu hodin a během přibližně 20 minut bude se svými žáky komunikovat 

online, vysvětlí učivo, procvičí ho, lze i ústně zkoušet. Učitel může pustit připravenou prezentaci 

nebo výukový materiál, který bude slovně komentovat. 

 V týdnu A2 a B2 bude on-line výuka v úterý a ve čtvrtek. 

 Ve zbývajících dnech, kdy nebude výuka synchronní, budou žáci odevzdávat vypracované domácí 

úkoly, vyučující je budou opravovat a podávat žákům zpětnou vazbu. 

2) Off-line výuka neprobíhá s využitím internetu a digitálních technologií. Jde o samostudium a plnění 

úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů. Může se také jednat o plnění praktických 

úkolů využívajících přirozené podmínky účastníků v jejich domácím prostředí – řemeslné práce 
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(cukrářské), příprava pokrmů… Zadávání úkolů probíhá pomocí výše uvedených komunikačních 

kanálů.  

Vyučující jsou povinni monitorovat zapojení všech žáků, poskytovat jim studijní 
podporu a v případě zjištění nedostatků Vás budou kontaktovat (telefonicky, mailem…). 
Prosím Vás tedy o součinnost.  

 
Způsob a pravidla hodnocení žáků: 
 
Formativní hodnocení – učitelé průběžně poskytují žákovi informace o tom, co ví, čemu rozumí 
Sumativní hodnocení – učitelé hodnotí souhrnně žáka o tom, co již zvládl na konci určitého 
období, využívají známkování. 
Sebehodnocení žáka při využití různých testovacích modulů, práce s chybou jako nástroj 
hledání řešení a hledání efektivních postupů 
 
Distanční výuka se vztahuje pouze na teoretickou výuku, netýká se odborného výcviku. 
Odborný výcvik tedy probíhá v nezměněném režimu za dodržení všech hygienických 
pravidel i nadále. 
 
 
 
Školní stravování je za dodržení všech hygienických pravidel umožněno. Žákům však obědy 
vedoucí školní jídelny odhlásí. Pokud žák bude oběd chtít, objedná si ho. Výdej obědů se 
uskuteční v době od 11:30 h do 13:00 h.  
 
Věřím, že společnými silami distanční výuku zvládneme. 
Přeji Vám všem pevné zdraví a hodně optimismu v této nelehké době. 
 
 
 
V Pardubicích 30. 9. 2020 
 
 
 
Ing. Radmila Kozohorská 
ředitelka školy 
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