
 

 

Pravidla distanční výuky – Základní škola, Trutnov, Komenského 399 
(platná od 16. 9. 2020) 

- příloha platného školního řádu výše uvedené školy 

 

 

1. Škola zajistí informaci zákonným zástupcům, že škola od určitého data přechází na distanční výuku.  

2. Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit účast svého dítěte na distanční výuce. 

3. Během vyhlášení distanční výuky bude škola / daný učitel náležitě informovat zákonné zástupce 

žáků o přístupu žáka během distanční výuky.  

4. Při kontaktu s vyučujícím bude zákonný zástupce respektovat pracovní dobu vyučujícího.  

5. Formy distanční výuky:  

a) Žák, který má podmínky pro distanční výuku (je vybaven zařízením pro přístup na 

Internet):  

 Výuka probíhá zadáváním úkolů v prostředí Google Classroom. 

 U úkolů je stanoven termín odevzdání. 

 V zadání úkolu je stanoveno, zda bude úkol hodnocen známkou nebo se hodnotí 

splnění/nesplnění zadané práce. 

 Úkoly se odevzdávají v prostředí Google Classroom. 

 Po dohodě s vyučujícím lze úkoly odevzdávat i jinou formou (mail, komunikační 

aplikace).  

 Výuka může probíhat formou online meetingů.  Hodiny budou pevně zakotveny ve 

sdíleném rozvrhu, aby byla zaručena přítomnost žáků.  

 Rodiče mají povinnost oznámit vyučujícímu / třídnímu učiteli, pokud se změní podmínky 

žáka pro distanční výuku (př. rozbité PC).  

 Po odevzdání klasifikovaného úkolu dostává žák zpětnou vazbu od vyučujícího. 

b) Žák, který nemá podmínky pro distanční výuku (není vybaven zařízením pro přístup 

na Internet):  

 Zákonný zástupce žáka kontaktuje učitele a domluví si vhodný způsob vzdělávání. 

Kontaktní osoba předá zadané osobě úkoly (např. ve složkách) ve vestibulu školy nebo na 

jiném vhodném místě. 

 Zákonný zástupce zajistí předání materiálů distanční výuky, a to jak ze školy žákovi, tak 

i žákovu práci zpět do školy v daném termínu. 

 Po odevzdání klasifikovaného úkolu dostává žák zpětnou vazbu od vyučujícího. 

6. Hodnocení distanční výuky: 

 Zadané úkoly jsou hodnoceny známkou, formativním hodnocením nebo obojím. 

 Hodnocení se zapisuje do elektronické žákovské knížky. 

 Pokud dojde k odevzdání práce, která nebude klasifikována známkou nebo slovním 

hodnocením, eviduje se hodnocením SPLNIL/NESPLNIL. 

 

V Trutnově dne 16. září 2020 
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