
Pokyny k distanční výuce 
 

 Distanční vzdělávání je povinné. Pokud se žák výuky nemůže účastnit, je 
nutné neúčast na vyučování omluvit. Omluvenku zasílá zákonný zástupce 
třídnímu učiteli (emailem, telefonicky). 

 Před zahájením online hodiny má mít žák připraveny potřebné pomůcky, 
např. učebnici, sešit, pracovní sešit, psací potřeby, pracovní list, případně 
sluchátka, kameru atd. 

 Pokud se žák nepřipojuje přes mobilní telefon, je dobré si vypnout v 
mobilu zvuk a dát ho dál od PC, protože signál z mobilního telefonu 
občas ruší další zařízení. 

 Na vyučovací hodinu se žák hlásí pouze z jednoho zařízení, nikoliv z více 
přístrojů souběžně. 

 Pokud má žák k dispozici kameru a sluchátka s mikrofonem, je potřebné 
je využívat. 

 Do mikrofonu mluvit zřetelně a pomalu. Od počítače sedět v dostatečné 
vzdálenosti. 

 Připojovat se z místa, kde žáka nebude nikdo rušit. 
 Žák mluví pouze v případě, že ho vyučující vyzve ke komunikaci. 
 Je zakázáno nahrávat průběh online výuky, nebo pořizovat jiný 

videozáznam. 
 Žákům je zakázáno vypínat zvuk a odpojovat ostatní účastníky z 

probíhající on-line vyučovací hodiny a jiným způsobem úmyslně 
narušovat průběh online hodin (nevhodné používání chatu, mluvení bez 
vyzvání, vydávání různých zvuků, vulgární chování vůči spolužákům nebo 
učiteli, používání mobilu při výuce apod.) 

 Během online výuky jsou žáci povinni dodržovat pravidla slušného 
chování a řídí se platným školním řádem. V opačném případě bude žák 
při porušování pravidel z online hodiny odpojen, může dostat poznámku. 
Při opakovaném porušování pravidel budou žákovi udělena kázeňská 
opatření. Podle závažnosti porušení pravidel – napomenutí třídního 
učitele, důtka třídního učitele, druhý stupeň z chování. 

 Pokud učitel není na začátku hodiny připojen nebo se během hodiny 
odpojí (vypadnutí WI-FI), zůstanou žáci u svých PC, mobilů apod. a vyčkají 
dalších pokynů. 



 Vyučující zapíše rovněž absenci, pokud zjistí, že žák online hodinu v 
průběhu opustil nebo přišel pozdě. Žákovi bude také zapsána absence v 
případě, že při online hodině nereaguje na pokyny vyučujícího a toto 
následně nevysvětlí (např. nereaguje přes chat). 

 V případě technických problémů, které znemožní online výuku, je 
zákonný zástupce povinen kontaktovat třídního učitele. 

 Každý žák i jeho zákonní zástupci mají právo si domluvit s pedagogickými 
pracovníky školy individuální konzultaci. 

 Žáci, kteří nemají přístup k internetu nebo nemají technické vybavení 
potřebné k distanční výuce (kameru a mikrofon) se budou účastnit tzv. 
OFF LINE výuky. Každé pondělí (od 9:00 do 11:00) si vyzvednou materiály 
ve škole a každý pátek ve stejný čas vyplněné úkoly odevzdají. 


