
Vzdělávání distančním způsobem v ZŠ Na Pěšině – základní informace 

Legislativní rámec 

Novelou ve školském zákoně byla stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem. 

Zákonem je nyní nově stanovena povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích 

zajistit pro žáky vzdělávání distančním způsobem a zároveň je stanovena povinnost žáků se 

tímto způsobem vzdělávat. 

Formy vzdělávání distančním způsobem: 

Při vzdělávání distančním způsobem bychom chtěli kombinovat všechny základní formy 

vzdělávání distančním způsobem – on-line synchronní výuku (učitel je propojen s žáky 

zpravidla prostřednictvím nějakého komunikačního nástroje ve stejném čase), on-line 

asynchronní výuku (žáci pracují s využitím různých on-line nástrojů v jimi zvoleném čase 

vlastním tempem na zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají) a off-line 

výuku (bez využití internetu a on-line nástrojů, doplnění on-line výuky, lze ji využít např. 

v předmětech výchovného zaměření). 

Pro on-line synchronní (ale i asynchronní) výuku budeme využívat především MS Teams, 

které budou poskytnuty spolu s Office 365 všem žákům školy. Přípravy zavedení MS Teams 

pokročily, ale jde o technicky náročnou záležitost, prosíme zde tedy o trpělivost. Než MS 

Teams pro žáky zprovozníme, chceme využívat jiné osvědčené on-line nástroje (např. Skype, 

youtube, liveworksheets, greenshot apod.) a off-line výuku. 

Bakaláři: 

Věříme, že se webová aplikace Bakalářů (elektronická žákovská knížka) stane hlavním a 

oficiálním způsobem komunikace mezi žáky / rodiči a učiteli / školou. I když dočasně můžeme 

ještě spolu s Bakaláři používat i jiné komunikační nástroje (např. mail, webové stránky třídy 

apod.), chtěli bychom, aby se postupně webovou aplikaci Bakalářů naučili využívat všichni.  

Komunikace mezi školou a rodiči, konzultace: 

Víme, jak je důležitá komunikace mezi rodiči / žáky a učiteli / školou. Rodiče se mohou na školu 

kdykoliv obrátit s dotazem nebo žádostí o pomoc s nějakým problémem (např. technickým 

nebo v distanční výuce), abychom našli vhodné řešení a vzdělávání na dálku společně zvládli.  

Rodiče i žáci si mohou s každým učitelem domluvit individuální konzultaci. Může jít o 

telefonický hovor, e-maily či ve specifických případech osobní konzultaci za dodržení všech 

hygienických pravidel a nařízených opatření. 
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