
Dodatek č. 2 školního řádu Základní školy T. G. Masaryka, 

Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice 

 

Průběh distanční výuky 

1. Vzdělávání distanční způsobem uskutečňuje škola podle školního vzdělávacího 

programu v míře odpovídající okolnostem, personálním a technickým možnostem 

2. Synchronní výuka online prostřednictvím Microsoft Teams  (videokonference) 

probíhá podle stanoveného rozvrhu, informace o hodnocení, plnění úkolů, 

samostatné práce probíhá prostřednictvím systému Škola online 

3. Asynchronní výuka prostřednictvím zadávání výukových materiálů k prostudování, 

zadávání domácích úkolů, samostatných prací a zpracování testů se uskutečňuje dle 

pokynů vyučujících jednotlivých předmětů 

4. Pro žáky, kteří nemají možnost připojení k internetu (žáci tuto skutečnost oznámí 

třídnímu učiteli), stanoví ZŠ TGM místo a čas předávání výukových a studijních 

materiálů v tištěné podobě, splněné úkoly opět předávají ve stanovený termín, za 

dodržení protiepidemických pravidel zpracovávají testy v papírové podobě 

5. Individuální konzultace online probíhají podle potřeby jednotlivých žáků po dohodě 

s vyučujícími 

6. Individuální konzultace za osobní přítomnosti žáků a pedagogů podléhají stupni 

protiepidemických opatření a jsou předem dohodnuty 

7. Délka výuky, přestávek a rozvrh hodin jsou stanoveny s přihlédnutím k organizačním 

možnostem školy, fyziologickým potřebám a schopnostem žáků 

8. Kontakt zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky (učiteli, asistenty, 

vychovateli, výchovným poradcem, metodikem rizikového chování) je možný 

prostřednictvím emailové komunikace (kontakty zveřejněny na webu školy), případně 

telefonicky, výjimečně osobně po předchozí domluvě 

Pravidla distanční výuky pro žáky 

1. Na vyučovací hodiny stanovené rozvrhem se přihlašují pouze žáci dané třídy, 

přítomnost dalších osob není žádoucí 

2. Pořizování a šíření jakýchkoli záznamů z distanční výuky je zakázáno 

3. Přihlašovací údaje do školního systému slouží pouze pro potřeby žáka a ten je nikomu 

dalšímu nesděluje 

4. Online hodina je běžnou vyučovací hodinou a vztahují se k ní všechna pravidla 

školního řádu, žák se chová slušně 

5. Moderátorem videokonferencí je vždy vyučující, pokud pedagog neurčí jinak 

6. Žák má funkční mikrofon, který na vyzvání vyučujícího zapíná 

7. Žák má funkční webkameru, kterou na vyzvání vyučujícího zapíná 

8. Při online hodinách se žák chová slušně v souladu s pravidly školního řádu pro 

prezenční výuku 



9. Žák si před hodinou připraví potřebné pomůcky na vyučovací hodiny, na hodiny se 

přihlašuje včas a hodiny opouští jen se souhlasem vyučujícího 

10. Žákům je zakázáno vypínat zvuk a odpojovat ostatní účastníky z hodiny a jiným 

způsobem narušovat průběh vyučování 

11. Na zadaných úkolech pracuje žák svědomitě a splněné úkoly odevzdává ve 

stanovených termínech 

12. Při individuálních osobních konzultacích používá žák požadované zakrytí dýchacích 

cest v souladu se stupněm protiepidemických opatření 

Zákonný zástupce 

1. V souladu s novelou školského zákona vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode 

dne 25. 8. 2020 je distanční výuka pro žáky povinná, dodržování této povinnosti se 

vztahuje v souladu s platnými předpisy též na zákonné zástupce, kteří mají povinnost 

omluvit neúčast svého dítěte na distančním vzdělávání do tří dnů 

2. V případě, že není možné zajistit účast dítěte na synchronní výuce formou 

videokonferencí, informuje o této skutečnosti zákonný zástupce třídního učitele a žák 

je povinen plnit distanční vzdělávání dohodnutým způsobem. I v tomto případě 

omlouvá neúčast, nevyzvedávání či neplnění úkolů písemně nebo telefonicky 

3. Zákonný zástupce má právo požádat o zapůjčení IT techniky školu, škola vyhoví 

v případě, že má tuto techniku volnou k zapůjčení 

4. V případě, že zákonný zástupce má připomínky k průběhu vyučovacích hodin, 

nezasahuje do výuky, ale má právo připomínky řešit s konkrétním učitelem, popř. 

s vedením školy 

 

Dodatek č. 2 odsouhlasen Školskou radou ZŠ TGM Vimperk PER ROLLAM  

Platnost dodatku č. 2: od 1. 4. 2021 

 

Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠ TGM Vimperk 

 


