
 

Pokyny pro distanční vzdělávání  
od 2. 11. 2020 

 
Vzhledem k  epidemiologické situaci bude i po 2. 11. 2020 až do odvolání 
probíhat vzdělávání našich žáků distanční formou. 

 

 Distanční vzdělávání je povinné (online výuka, zadávání prací 
prostřednictvím MS Teams nebo Bakalářů, případně osobní převzetí 
úkolů ve škole a jejich odevzdání tamtéž).  

 Vzdělávání a komunikace mezi žáky a vyučujícími bude primárně 
probíhat prostřednictvím jednotné platformy MS Teams. 

 Pokud se žák nemůže účastnit vzdělávání v MS Teams, musí o této 
skutečnosti informovat třídního učitele, který po konzultaci s ostatními 

vyučujícími zvolí náhradní formu vzdělávání (např. zasílání úkolů 
prostřednictvím Bakalářů). 

 Žáci jsou povinni každý den sledovat aktuality v daném předmětu. 
V nich budou mít i zadání jednotlivých úkolů. 

 Zákonní zástupci i nadále komunikují s vyučujícími prostřednictvím 
Bakalářů. 

 Pro omlouvání žáka z distančního vzdělávání platí stejná pravidla, jako 
kdyby byl žák přítomen ve škole. (Viz. školní řád na webu školy 
a Bakalářích.)  

 Absenci žáka v distančním vzdělávání nebo zdravotní obtíže, které by 
mu znemožnily odevzdávat zadané úkoly, sděluje zákonný zástupce jak 

třídnímu učiteli, tak i vyučujícím jednotlivých předmětů. 

 Z důvodu předcházení komplikací, informují zákonní zástupci včas 
vyučující jednotlivých předmětů a třídní učitele o skutečnostech, které 
mohou ovlivnit vzdělávání dítěte (např. jeden PC pro více dětí, pokrytí 

on-line výuky u více žáků, problémy s připojením k internetu apod.). 

 Škola může žákům zapůjčit jen omezený počet tabletů. Proto je bude 
poskytovat jen v odůvodněných případech. 

 Tablety lze poskytnout na základě smlouvy o výpůjčce, kterou se školou 
uzavře zákonný zástupce žáka. 

 
Distanční forma výuky je náročná nejen pro žáky, rodiče, ale i pro nás 

pedagogy. Může se stát nám všem, že něco přehlédneme, nezadáme, 
nepošleme včas, případně dojde ke „komunikačnímu šumu“. Proto je 

vzájemná komunikace to nejdůležitější co máme.  
 
Součástí pokynů je i rozvrh online vyučování. 

 
 
S přáním pevného zdraví  

 
V Hlučíně, dne 30. 10. 2020    
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