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DISTANČNÍ VÝUKA – pravidla hodnocení v průběhu 
distanční výuky 

 
 
Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. Zákonem č. 349/2020 Sb. 
vydaného 24.8.2020 s platností od 25.8.2020 dle § 184a se zavádí: 
 
Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, ţáků a studentů ve 
školách 
 
Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo 
z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu 
nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není moţná osobní 
přítomnost většiny ţáků z nejméně jedné třídy, studijní skupiny či oddělení ve 
škole, poskytuje škola dotčeným ţákům vzdělávání distančním způsobem. 
 
Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 
vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající 
okolnostem. 
 
Ţáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování 
vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola 
podmínkám žáka pro toto vzdělávání. 
Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, 
stejně jako při klasickém prezenčním vyučování ve škole, kaţdou neúčast ţáka při 
distanční výuce omlouvat. A to písemně na e-mail třídního učitele. 
 
Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky: 
Pravidla a podklady pro hodnocení žáků uvedená ve školním řádu a schválená 
školskou radou, která nelze pro svou povahu uplatnit při distanční výuce se nepoužijí. 
Hlavním cílem hodnocení musí být podpora učení žáků. 
Hodnocení v době distanční výuky bude na doporučení vyhlášky č. 211/2020 Sb., 
vycházet z: 



 pokud je to možné, vychází vyučující ze znalosti konkrétních žáků, 

 při hodnocení bude zohledněna aktivní účast na distanční výuce (je důležité 
oddělit možnost žáka a jeho závislost na součinnosti jeho rodinného zázemí, 
za které nelze žáka činit zodpovědným), 

 u zadávaných úkolů je třeba ověřit správné pochopení, při vypracování se 
hodnotí užívání správných postupů, správné používání pomůcek, míra 
splnění. Práci s chybou hodnotíme za správnou část, ne za špatnou. Hodnotí 
se i případná ochota opravit a doplnit připomínkované nedostatky, nebo úkol 
zopakovat, 

 přednostně bude využíváno formativní hodnocení, které bude žákům i jejich 
zákonným zástupcům poskytovat co nejpřesnější zpětnou vazbu nejen o 
kvalitě splnění zadání, ale i o dosaženém pokroku, upozorní na nedostatky a 
napoví cestu ke zlepšení, případně upozorní na budoucí upotřebitelnost a 
návaznost, pro kterou je užitečné současný úkol zvládnout. 

 
Rozvrh hodin distanční výuky vychází s menšími úpravami ze stálého rozvrhu 
platného pro školní rok. Aktuální rozvrh hodin distančního vzdělávání bude vždy 
zveřejněn dostatečně dlouhou dobu dopředu na webových stránkách školy a bude 
zaslán žákům a rodičům na jejich emailové adresy. 
 
Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle 
charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich 
schopnostem a reakcím. 
Délka vyučovací distanční hodiny závisí na rozhodnutí vyučujícího a je vždy 
v rozsahu 30 – 45 minut. 
 
V distančním vzdělávání jsou zařazeny všechny hlavní předměty kromě Tv, Hv, Pč, 
Vv, VOZ, VP. 
 
Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro 
prezenční výuku. Škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, 
matematice a cizím jazyce. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle 
délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti 
žáků ve školách. 
 
Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, 
vypuštění učiva bude škola evidovat a využije pro případné úpravy vzdělávání 
v dalším období a úpravy svého školního vzdělávacího programu. 
 
Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí: 

 on-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník 
pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím určené komunikační 
platformy) a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí 
sami); časové rozvržení bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, 

 off line výukou, bez kontaktů přes internet předáváním písemných materiálů, 

 individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků, 

 komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků, 

 zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení, 

 Informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby a vedením 
žáka k sebehodnocení, 



 pravidelnou a průběžnou komunikací se žákem, způsobem odpovídajícím jeho 
možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám. 
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