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1. Vymezení distanční výuky 

 
Novela školského zákona č. 349/2020 Sb., § 184 a), s účinností od 25. 8. 2020, 
manuál „Provoz škola a ŠZ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ 
ze dne 17. 8. 2020 a Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem 
ze dne 23. 9. 2020 stanovují pravidla pro distanční vzdělávání v době 
mimořádných opatření. 
 
Zahájení DV se realizuje, pokud budou vyhlášena krizová opatření po dobu trvání 
krizového stavu podle krizového zákona, a to z důvodu: 
- nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření MZ nebo 

KHS podle zákona o ochraně veřejného zdraví 
- nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) 

žáků z nejméně jedné třídy ve škole. 
             V takovém případě jsou žáci povinni vzdělávat se distančním způsobem. 
 

2. Povinnosti žáků a zákonných zástupců 
 
Žáci jsou v případě DV povinni vzdělávat se v míře odpovídající okolnostem. 
Zákonný zástupce doma dítěti vytvoří adekvátní podmínky pro práci (vhodné 
pracovní místo, potřebné pomůcky a materiály, klidné prostředí, případně se ujistí, 
že dítě zadané práci rozumí a ví, co je jeho úkolem. Pokud tomu tak není, navede 
dítě, aby samo kontaktovalo svoji učitelku, či se rodič sám s učitelkou spojí – 
způsob kontaktu (telefon, e-mail, WhatsApp, Messenger aj.) si domluví třídní 
učitelka se zákonným zástupcem. 

 
3. Omlouvání nepřítomnosti 

 
Absence při DV je posuzována podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli 
podle doby vzdělávacích aktivit. 
Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, 
pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl dohodnut jiný způsob zapojení. 
Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí stejná pravidla jako při prezenční 
výuce. 
ZZ je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 
kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak v prezenční výuce, tak i při 
distančním vzdělávání. 
 

4. Povinnosti zaměstnanců 
 
Všichni zaměstnanci musí plnit své pracovní povinnosti vyplývající z organizace 
distanční výuky stanovené ředitelem školy. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni 
být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem své přímé 
pedagogické činnosti (dle § 22 zákona o pedagogických pracovnících), současně 
ale není vyloučena obecně zakotvená možnost ) dle § 2 zákoníku práce) dohodnout 
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se v případě distančního způsobu vzdělávání na jiném místě výkonu práce, 
odlišném od pracoviště zaměstnavatele. Tato možnost – dohodnout se na místě 
odlišném od pracoviště zaměstnavatele – je i u učitelů, jímž byla nařízena 
karanténa, nebrání-li tomu zdravotní stav zaměstnance a jsou-li dodržena všechna 
stanovená omezení. 
Rozvrh přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků určuje ředitel a ten 
tento rozvrh může změnit (změna musí být oznámena předem, zpravidla 
v předstihu 3 dnů, pokud to není možné, musí být pedagogický pracovník 
informován v co nejkratším možném termínu). 
V důsledku přechodu na vzdělávání distančním způsobem se může stát, že ředitel 
nebude moci přidělit předepsaný počet hodin přímé pedagogické činnosti podle 
NV č. 75/2005 Sb.. Pedagogickým pracovníkům se však plat nekrátí. 
 

5. Personální a materiálové podmínky 
 
Učitel má pro svoji práci k dispozici počítač či jiné přenosné zařízení (notebook, 
tablet), má přístup hardwaru a softwaru, který umožňuje přenos informací a 
komunikaci se žáky a rodiči on-line formou (např. webkamera a náhlavní systém). 
Na všech zařízeních, která jsou ve vlastnictví školy, jsou platné licence OS a 
softwarových aplikací. 
Předem je určena a připravena jednotná softwarová platforma a komunikační kanál 
a z toho vyplývají společná pravidla pro komunikaci se žáky i rodiči. 
 
5.1 Povinnosti učitele 

 Třídní učitel stanoví pro svoje žáky způsob a formu výuky, její 
organizaci i časový rozvrh. 

 Optimálním přístupem diferencuje obtížnost a objem úkolů. 
 Zadání a pokyny formuluje jasně, srozumitelně a vždy si ověří, zda žáci 

vědí, co se od nich očekává. 
 Stanovuje rozumně termíny pro splnění úkolů. 
 Zajímá se o to, zda žákům učení jde, nabídne pomoc, když úkolům žák 

nerozumí. 
 Výuku přizpůsobuje možnostem žáků. 
 V přiměřené míře také respektuje časovou flexibilitu v rodinách. 
 Poskytuje žákům i rodičům konkrétní zpětnou vazbu. 
 Monitoruje zapojování žáků do DV.  
 Poskytuje individuální konzultace (telefon, on-line). 
 V co nejkratším čase reaguje na případné zprávy a informace od ZZ. 
 Stanoveným způsobem zapisuje do třídní knihy. 

 
5.2 Povinnosti AP, vychovatele 

 AP pracuje podle pokynů učitele se třídou/jednotlivcem. 
 AP zajišťuje podporu organizace vzdělávacích aktivit (pomůcky, 

pracovní materiál..) 
 AP zajišťuje i individuální podporu žákům, které mu určí učitel 
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 AP dle pokynu učitele poskytuje podporu a informace zákonným 
zástupcům. 

 Vychovatel zajišťuje po dohodě s učitelem nabídku volnočasových 
aktivit – nabídku připravuje pouze materiálně – pracovní listy, on-line 
hry a zábavné pohybové aktivity, které se mohou realizovat doma, či 
při procházce s rodiči, pokud to opatření dovolí, připomene programy, 
které nabízí i česká televize. 
 
 

6. Způsob komunikace 
 
Jednotnou platformou komunikace je MS Teams. Ale vzhledem k rozdílným 
možnostem žáků, ať už z důvodu SPV, kombinací postižení a spojení více ročníků 
v jedné třídě, jsou využívány i další komunikační kanály, zejména webové stránky 
školy: www.spzsabartose.cz, telefon a SMS, WhatsApp, Messenger, Facebook, 
Skype nebo dle individuální dohody možnost předání materiálů a úkolů ZZ ve 
škole za dodržení všech hygienických a bezpečnostních pravidel. 

 
 

7. Režim a organizace výuky při omezení přítomnosti žáků ve škole 
 
Na distanční výuku se nevztahuje běžný režim prezenčního vzdělávání – rozvrh 
hodin a přestávek, rozdělení žáků do tříd, skupin. DV zahrnuje jiná specifika, jako 
je rodinné prostřední, různé technické vybavení a možnosti žáků, náročnost 
dlouhodobé práce s počítačem a sledování monitoru, nebezpečí nevhodného držení 
těla apod.. Délku DV a přestávek stanovuje učitel s přihlédnutím na individuální a 
fyziologické potřeby jednotlivých žáků a také s přihlédnutím na jejich schopnosti a 
reakce. 
Při DV nelze realizovat vzdělávání v rozsahu pánovaném pro prezenční výuku, 
škola se zaměří především na stěžejní výstupy a českém jazyce, matematice a 
cizím jazyce. Priority budou určovány podle délky DV a podle frekvence těchto 
opatření. 
 
7.1 Prezenční výuka 

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který 
nepřekročí více jak 50% účastníků konkrétní třídy, škola nemá povinnost 
poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné 
situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole, např. z důvodu nemoci. Prezenční 
výuka probíhá prezenčním způsobem. 
 

7.2 Smíšená výuka 
V případě, že se zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole (onemocnění či 
karanténa) týká více než 50% žáků konkrétní třídy, bude škola vzdělávat žáky, 
kterým je zakázána osobní přítomnost na prezenční výuce, distančním 
způsobem. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. V uvedených 
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třídách tedy probíhá tzv. smíšená výuka. O způsobu organizace smíšené výuky 
rozhoduje ředitel školy. 
 

7.3 Distanční výuka 
Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 a) školského zákona a zákaz osobní 
přítomnosti platí pro minimálně jednu celou třídu, probíhá v této třídě distanční 
výuka. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem ve standartním 
režimu. Pokud je zakázána osobní přítomnost všech žáků školy, přechází na 
distanční výuku celá škola. 
 
 

8. Formy vzdělávání 
 
Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat níže popsanými metodami nebo 
jejich kombinací. Třídy vždy přizpůsobí DV jak individuálním podmínkám 
jednotlivých žáků, tak technickým možnostem rodin žáků. 
 
8.1 On-line výuka 

On-line výuka je způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla 
prostřednictvím internetu a je podporován různými digitálními technologiemi a 
softwarovými nástroji. Učitel je propojen s žáky zpravidla prostřednictvím 
nějaké komunikační platformy v reálném (stejném) čase. Skupina se stejný čas 
na stejném virtuálním místě pracuje na stejném či podobném úkolu. On-line 
hodiny probíhají pomocí videokonferenčních nástrojů dle předem stanoveného 
rozvrhu. Frekvence o-line setkávání a výuky je nastavena dle dohody třídních 
učitelů se žáky a jejich ZZ a hlavně dle jejich možností a zdravotního stavu. 
Nejméně však 2x týdně. 
 

8.2  Asynchronní výuka 
Asynchronní on-line výuka je realizována tak, že učitel posílá zadání 
samostatné či skupinové práce prostřednictvím určeného komunikačního 
nástroje. Účastníci na zadaných úkolech pracují dle svých časových možností a 
domluveným způsobem ve stanoveném termínu vypracované úkoly 
odevzdávají. V průběhu plnění je učitel k dispozici pro konzultace a 
individuální podporu. 
 

8.3  Off-line výuka 
Zadávání při off-line výuce může probíhat písemně, telefonicky, ve 
specifických případech i osobně. Výhodou off-line výuky je absence nároku na 
technické vybavení a digitální kompetence účastníků. Je vhodná tam, kde 
socioekonomické podmínky neumožňují on-line výuku a tam, kde vzhledem 
ke specifickým potřebám žáků je vhodné zaměření na praktické činnosti. 
 

8.4  Výuka u žáků s PAS 
U žáků s poruchou autistického spektra, jejichž postižení je natolik závažné, že 
nemohou využít výše uvedené metody DV, umožní škola danému žákovi 
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takový způsob vzdělávání, který bude v jeho nejlepším zájmu a bude 
korespondovat s jeho schopnostmi a dovednostmi. Je nutné nastavit pevně 
dobu a formu komunikace individuálně na možnosti dané rodiny 
(prostřednictvím elektronické komunikace s rodiči, přes telefon nebo osobní 
vyzvedávání učebních materiálů apod.) a stanovit se ZZ pravidla komunikace a 
edukace. 
 

8.5 Zapůjčení pomůcek 
V závislosti na konkrétní situaci rodin jsou žákům zapůjčeny potřebné 
kompenzační pomůcky, speciální učebnice a speciální učební pomůcky, a to 
s podmínkou, že je ZZ povinen uhradit případné poškození či zcizení. 
Realizace půjčení konkrétní pomůcky nebo učebnice bude realizováno formou 
sepsání smlouvy o výpůjčce. 

 
 

9. Hodnocení výsledků 
Způsob hodnocení distančního způsobu vzdělávání bude přizpůsoben 
individuálním schopnostem a možnostem žáka pro tento způsob vzdělávání. 
Forma hodnocení bude konzultována se ZZ, případně se ŠPZ, pokud se bude lišit 
od hodnocení při prezenčním vzdělávání. Při DV, zajišťovaném jakoukoli formou, 
dostane vždy žák zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných 
úkolů. Je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním 
stupněm, tak slovním hodnocením. Je dobré využít také sebehodnocení, které 
posiluje schopnost žáků sledovat a hodnotit rozvoj svých vědomostí a dovedností. 
Výsledky práce žáků z DV jsou zakládány do osobního portfolia žáka. Zapojení 
žáka či nedostačující míra zapojení do DV se neodrazí v hodnocení klasifikačním 
stupněm, ale zákonní zástupci jsou o nečinnosti žáka při DV informováni a 
požádáni o důslednější součinnost. O hodnocení žáků jsou informováni průběžně. 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
Mgr. Jana Kulhánková 
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1. Vymezení distanční výuky 

 
Novela školského zákona č. 349/2020 Sb., § 184 a), s účinností od 25. 8. 2020, 
manuál „Provoz škola a ŠZ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19“ 
ze dne 17. 8. 2020 a Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem 
ze dne 23. 9. 2020 stanovují pravidla pro distanční vzdělávání v době 
mimořádných opatření. 
 
Zahájení DV se realizuje, pokud budou vyhlášena krizová opatření po dobu trvání 
krizového stavu podle krizového zákona, a to z důvodu: 
- nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření MZ nebo 

KHS podle zákona o ochraně veřejného zdraví 
- nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) 

žáků z nejméně jedné třídy ve škole. 
             V takovém případě jsou žáci povinni vzdělávat se distančním způsobem. 
 

2. Povinnosti žáků a zákonných zástupců 
 
Žáci jsou v případě DV povinni vzdělávat se v míře odpovídající okolnostem. 
Zákonný zástupce doma dítěti vytvoří adekvátní podmínky pro práci (vhodné 
pracovní místo, potřebné pomůcky a materiály, klidné prostředí, případně se ujistí, 
že dítě zadané práci rozumí a ví, co je jeho úkolem. Pokud tomu tak není, navede 
dítě, aby samo kontaktovalo svoji učitelku, či se rodič sám s učitelkou spojí – 
způsob kontaktu (telefon, e-mail, WhatsApp, Messenger aj.) si domluví třídní 
učitelka se zákonným zástupcem. 

 
3. Omlouvání nepřítomnosti 

 
Absence při DV je posuzována podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli 
podle doby vzdělávacích aktivit. 
Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, 
pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl dohodnut jiný způsob zapojení. 
Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí stejná pravidla jako při prezenční 
výuce. 
ZZ je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 
kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak v prezenční výuce, tak i při 
distančním vzdělávání. 
 

4. Povinnosti zaměstnanců 
 
Všichni zaměstnanci musí plnit své pracovní povinnosti vyplývající z organizace 
distanční výuky stanovené ředitelem školy. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni 
být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem své přímé 
pedagogické činnosti (dle § 22 zákona o pedagogických pracovnících), současně 
ale není vyloučena obecně zakotvená možnost ) dle § 2 zákoníku práce) dohodnout 
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se v případě distančního způsobu vzdělávání na jiném místě výkonu práce, 
odlišném od pracoviště zaměstnavatele. Tato možnost – dohodnout se na místě 
odlišném od pracoviště zaměstnavatele – je i u učitelů, jímž byla nařízena 
karanténa, nebrání-li tomu zdravotní stav zaměstnance a jsou-li dodržena všechna 
stanovená omezení. 
Rozvrh přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků určuje ředitel a ten 
tento rozvrh může změnit (změna musí být oznámena předem, zpravidla 
v předstihu 3 dnů, pokud to není možné, musí být pedagogický pracovník 
informován v co nejkratším možném termínu). 
V důsledku přechodu na vzdělávání distančním způsobem se může stát, že ředitel 
nebude moci přidělit předepsaný počet hodin přímé pedagogické činnosti podle 
NV č. 75/2005 Sb.. Pedagogickým pracovníkům se však plat nekrátí. 
 

5. Personální a materiálové podmínky 
 
Učitel má pro svoji práci k dispozici počítač či jiné přenosné zařízení (notebook, 
tablet), má přístup hardwaru a softwaru, který umožňuje přenos informací a 
komunikaci se žáky a rodiči on-line formou (např. webkamera a náhlavní systém). 
Na všech zařízeních, která jsou ve vlastnictví školy, jsou platné licence OS a 
softwarových aplikací. 
Předem je určena a připravena jednotná softwarová platforma a komunikační kanál 
a z toho vyplývají společná pravidla pro komunikaci se žáky i rodiči. 
 
5.1 Povinnosti učitele 

 Třídní učitel stanoví pro svoje žáky způsob a formu výuky, její 
organizaci i časový rozvrh. 

 Optimálním přístupem diferencuje obtížnost a objem úkolů. 
 Zadání a pokyny formuluje jasně, srozumitelně a vždy si ověří, zda žáci 

vědí, co se od nich očekává. 
 Stanovuje rozumně termíny pro splnění úkolů. 
 Zajímá se o to, zda žákům učení jde, nabídne pomoc, když úkolům žák 

nerozumí. 
 Výuku přizpůsobuje možnostem žáků. 
 V přiměřené míře také respektuje časovou flexibilitu v rodinách. 
 Poskytuje žákům i rodičům konkrétní zpětnou vazbu. 
 Monitoruje zapojování žáků do DV.  
 Poskytuje individuální konzultace (telefon, on-line). 
 V co nejkratším čase reaguje na případné zprávy a informace od ZZ. 
 Stanoveným způsobem zapisuje do třídní knihy. 

 
5.2 Povinnosti AP, vychovatele 

 AP pracuje podle pokynů učitele se třídou/jednotlivcem. 
 AP zajišťuje podporu organizace vzdělávacích aktivit (pomůcky, 

pracovní materiál..) 
 AP zajišťuje i individuální podporu žákům, které mu určí učitel 
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 AP dle pokynu učitele poskytuje podporu a informace zákonným 
zástupcům. 

 Vychovatel zajišťuje po dohodě s učitelem nabídku volnočasových 
aktivit – nabídku připravuje pouze materiálně – pracovní listy, on-line 
hry a zábavné pohybové aktivity, které se mohou realizovat doma, či 
při procházce s rodiči, pokud to opatření dovolí, připomene programy, 
které nabízí i česká televize. 
 
 

6. Způsob komunikace 
 
Jednotnou platformou komunikace je MS Teams. Ale vzhledem k rozdílným 
možnostem žáků, ať už z důvodu SPV, kombinací postižení a spojení více ročníků 
v jedné třídě, jsou využívány i další komunikační kanály, zejména webové stránky 
školy: www.spzsabartose.cz, telefon a SMS, WhatsApp, Messenger, Facebook, 
Skype nebo dle individuální dohody možnost předání materiálů a úkolů ZZ ve 
škole za dodržení všech hygienických a bezpečnostních pravidel. 

 
 

7. Režim a organizace výuky při omezení přítomnosti žáků ve škole 
 
Na distanční výuku se nevztahuje běžný režim prezenčního vzdělávání – rozvrh 
hodin a přestávek, rozdělení žáků do tříd, skupin. DV zahrnuje jiná specifika, jako 
je rodinné prostřední, různé technické vybavení a možnosti žáků, náročnost 
dlouhodobé práce s počítačem a sledování monitoru, nebezpečí nevhodného držení 
těla apod.. Délku DV a přestávek stanovuje učitel s přihlédnutím na individuální a 
fyziologické potřeby jednotlivých žáků a také s přihlédnutím na jejich schopnosti a 
reakce. 
Při DV nelze realizovat vzdělávání v rozsahu pánovaném pro prezenční výuku, 
škola se zaměří především na stěžejní výstupy a českém jazyce, matematice a 
cizím jazyce. Priority budou určovány podle délky DV a podle frekvence těchto 
opatření. 
 
7.1 Prezenční výuka 

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který 
nepřekročí více jak 50% účastníků konkrétní třídy, škola nemá povinnost 
poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné 
situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole, např. z důvodu nemoci. Prezenční 
výuka probíhá prezenčním způsobem. 
 

7.2 Smíšená výuka 
V případě, že se zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole (onemocnění či 
karanténa) týká více než 50% žáků konkrétní třídy, bude škola vzdělávat žáky, 
kterým je zakázána osobní přítomnost na prezenční výuce, distančním 
způsobem. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. V uvedených 
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třídách tedy probíhá tzv. smíšená výuka. O způsobu organizace smíšené výuky 
rozhoduje ředitel školy. 
 

7.3 Distanční výuka 
Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 a) školského zákona a zákaz osobní 
přítomnosti platí pro minimálně jednu celou třídu, probíhá v této třídě distanční 
výuka. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem ve standartním 
režimu. Pokud je zakázána osobní přítomnost všech žáků školy, přechází na 
distanční výuku celá škola. 
 
 

8. Formy vzdělávání 
 
Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat níže popsanými metodami nebo 
jejich kombinací. Třídy vždy přizpůsobí DV jak individuálním podmínkám 
jednotlivých žáků, tak technickým možnostem rodin žáků. 
 
8.1 On-line výuka 

On-line výuka je způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla 
prostřednictvím internetu a je podporován různými digitálními technologiemi a 
softwarovými nástroji. Učitel je propojen s žáky zpravidla prostřednictvím 
nějaké komunikační platformy v reálném (stejném) čase. Skupina se stejný čas 
na stejném virtuálním místě pracuje na stejném či podobném úkolu. On-line 
hodiny probíhají pomocí videokonferenčních nástrojů dle předem stanoveného 
rozvrhu. Frekvence o-line setkávání a výuky je nastavena dle dohody třídních 
učitelů se žáky a jejich ZZ a hlavně dle jejich možností a zdravotního stavu. 
Nejméně však 2x týdně. 
 

8.2  Asynchronní výuka 
Asynchronní on-line výuka je realizována tak, že učitel posílá zadání 
samostatné či skupinové práce prostřednictvím určeného komunikačního 
nástroje. Účastníci na zadaných úkolech pracují dle svých časových možností a 
domluveným způsobem ve stanoveném termínu vypracované úkoly 
odevzdávají. V průběhu plnění je učitel k dispozici pro konzultace a 
individuální podporu. 
 

8.3  Off-line výuka 
Zadávání při off-line výuce může probíhat písemně, telefonicky, ve 
specifických případech i osobně. Výhodou off-line výuky je absence nároku na 
technické vybavení a digitální kompetence účastníků. Je vhodná tam, kde 
socioekonomické podmínky neumožňují on-line výuku a tam, kde vzhledem 
ke specifickým potřebám žáků je vhodné zaměření na praktické činnosti. 
 

8.4  Výuka u žáků s PAS 
U žáků s poruchou autistického spektra, jejichž postižení je natolik závažné, že 
nemohou využít výše uvedené metody DV, umožní škola danému žákovi 
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takový způsob vzdělávání, který bude v jeho nejlepším zájmu a bude 
korespondovat s jeho schopnostmi a dovednostmi. Je nutné nastavit pevně 
dobu a formu komunikace individuálně na možnosti dané rodiny 
(prostřednictvím elektronické komunikace s rodiči, přes telefon nebo osobní 
vyzvedávání učebních materiálů apod.) a stanovit se ZZ pravidla komunikace a 
edukace. 
 

8.5 Zapůjčení pomůcek 
V závislosti na konkrétní situaci rodin jsou žákům zapůjčeny potřebné 
kompenzační pomůcky, speciální učebnice a speciální učební pomůcky, a to 
s podmínkou, že je ZZ povinen uhradit případné poškození či zcizení. 
Realizace půjčení konkrétní pomůcky nebo učebnice bude realizováno formou 
sepsání smlouvy o výpůjčce. 

 
 

9. Hodnocení výsledků 
Způsob hodnocení distančního způsobu vzdělávání bude přizpůsoben 
individuálním schopnostem a možnostem žáka pro tento způsob vzdělávání. 
Forma hodnocení bude konzultována se ZZ, případně se ŠPZ, pokud se bude lišit 
od hodnocení při prezenčním vzdělávání. Při DV, zajišťovaném jakoukoli formou, 
dostane vždy žák zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných 
úkolů. Je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním 
stupněm, tak slovním hodnocením. Je dobré využít také sebehodnocení, které 
posiluje schopnost žáků sledovat a hodnotit rozvoj svých vědomostí a dovedností. 
Výsledky práce žáků z DV jsou zakládány do osobního portfolia žáka. Zapojení 
žáka či nedostačující míra zapojení do DV se neodrazí v hodnocení klasifikačním 
stupněm, ale zákonní zástupci jsou o nečinnosti žáka při DV informováni a 
požádáni o důslednější součinnost. O hodnocení žáků jsou informováni průběžně. 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
Mgr. Jana Kulhánková 

 
 

 
 
 
 


