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I. 

Právní vymezení 

V souladu s § 184a zákona č. 561/2004 S., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, upravuje tato směrnice pravidla vzdělávání žá-

ků školy a další nutná opatření v případech, kdy dojde k omezení osobní přítomnosti žáků ve škole 

v důsledku zhoršující se epidemiologické situace. 

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 možná osobní přítomnost většiny žáků (více než 50 %) z nejméně 

jedné třídy, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího 

programu a školního vzdělávacího plánu v míře odpovídající okolnostem, není tedy povinností ško-

ly naplnit je beze zbytku. 

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem, přičemž způsob poskytování vzdělávání 

a hodnocení výsledků vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání. 

Žáci, kterým není omezena osobní přítomnost ve škole, se nadále vzdělávají prezenčním způsobem.  

Škola nemá povinnost distančně vzdělávat žáky v případech, kdy:  

- ředitelka školy vyhlásí „ředitelské volno“,  

- MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku,  

- je žákům nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy, a to i v případě, kdy se v jiných třídách 

vzdělávání distančním způsobem poskytuje, 

- jsou žáci nepřítomni z jiného důvodu (zejména nemoc, uvolnění žáka ředitelkou školy v souladu 

se školním řádem apod.).  

Škola může i v případě, že k tomu nemá povinnost, poskytovat nepřítomným žákům podporu při 

vzdělávání na dálku, zejména formou zasílání výukových materiálů, zadávání úloh k řešení, posky-

tování konzultací prostřednictvím e-mailových účtů apod. Žáci se do takto poskytované podpory 

vzdělávání zapojují na bázi dobrovolnosti a dohody s příslušným vyučujícím, s ohledem na své in-

dividuální podmínky. 

 



II. 

Formy vzdělávání distančním způsobem 

Vzdělávání distančním způsobem zajistí škola kombinovanou formou synchronní a asynchronní 

on-line výuky.  

Synchronní on-line výuka bude probíhat prostřednictvím komunikační platformy Google Meet dle 

platného rozvrhu hodin, a to v maximální možné míře. S ohledem na charakter a specifiku jednotli-

vých vyučovacích předmětů lze předpokládat (např. v případě výchov, praktických odborných 

předmětů apod.), že nebude rozvrh hodin vždy dodržován v plném rozsahu. Může docházet ke 

sdružování učiva do větších tematických celků s vyšší časovou dotací (např. v případě nedostatku 

vyučujících či v případě dalších mimořádných událostí ve škole), případně může být vyučovací den 

zkrácen.  

Metodik informačních a komunikačních technologií vytvoří manuál pro práci učitelů s aplikací Go-

ogle Meet, v případě potřeby zajistí osobní proškolení konkrétních pedagogických pracovníků. 

Učitelé výpočetní techniky a informačních a komunikačních technologií seznámí se základními 

postupy a pravidly používání aplikace pro synchronní on-line výuku žáky v rámci svých vyučova-

cích hodin. 

Asynchronní on-line výuka se uskutečňuje formou předávání výukových materiálů, zadávání úloh 

k řešení a poskytování následné zpětné vazby žákům prostřednictvím školní elektronické nástěnky a 

e-mailové komunikace. Učitel předává výukové materiály a zadání úloh jednotlivým žákům nebo 

skupině žáků, žáci na zadaných úlohách pracují dle svých časových možností a individuálního tem-

pa, vypracované úlohy odevzdávají předem domluveným způsobem ve stanoveném termínu. Frek-

venci zadávání úloh přizpůsobí učitel obsahu učiva a možnostem jednotlivých žáků (např. zadávání 

dílčích úloh z hodiny na hodinu, na týden dopředu aj.). Asynchronní on-line výuka je vhodná při 

ověřování získaných kompetencí zejména v odborných předmětech, na druhou stranu ji nelze 

v dlouhodobém horizontu považovat za adekvátní v případě výuky cizích jazyků a dalších předmětů 

podporujících rozvoj komunikačních a sociálních dovedností žáků. 

Učitel monitoruje zapojování jednotlivých žáků do on-line výuky (synchronní i asynchronní) a po-

skytuje jim individuální konzultace a studijní podporu. Konzultace poskytuje učitel přednostně for-

mou e-mailové komunikace prostřednictvím školních e-mailových účtů žáků, případně na platformě 

Google Meet. Ve zvláštních případech je možné využít i jiné formy konzultací - telefonický hovor, 

on-line chat, video hovor nebo osobní konzultace za dodržení všech hygienických pravidel 

a nařízených opatření.  

V případě kombinované prezenční a distanční výuky bude probíhat vzdělávání žáků ve škole dle 

platného rozvrhu hodin, vzdělávání žáků distančním způsobem asynchronní on-line formou. 

Vzdělávání žáků na základě IVP se řídí samostatnou směrnicí v platném znění. Průběh této organi-

zační formy není distanční formou vzdělávání nijak zásadně narušen. V případě zákazu vstupu do 

školy budou individuální konzultace nahrazeny jinou formou dle volby učitele. Žáky, kteří mají IVP 

s docházkou do školy, může učitel vyzvat, aby se zapojili do distanční výuky on-line formou.  

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají i při distančním způsobu vzdělávání nárok na po-

skytování podpůrných opatření ve formě:  

- poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,  

- úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání (obsahové úpravy se nedotý-

kají požadavků na vzdělávací výstupy RVP, potažmo ŠVP – viz bod IV.),  

- použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek,  

- využití asistenta pedagoga. 



V případě přiznaného podpůrného opatření asistenta pedagoga škola zajistí jeho podporu i pro 

distanční způsob vzdělávání. Asistent pedagoga poskytuje žákovi individualizované učební materiá-

ly a podklady, konzultace a podporu na dálku, příp. pomáhá s distanční výukou. Asistent pedagoga 

přitom využívá výše uvedené formy distančního vzdělávání.  

V závislosti na potřebách žáka/rodiny žáka a možnostech školy zapůjčí škola žákovi potřebné kom-

penzační pomůcky a speciální učební pomůcky uvedené v doporučení školského poradenského za-

řízení. Pomůcky škola zapůjčí na základě smlouvy o výpůjčce, která podrobně upravuje podmínky 

zapůjčení. 

S ohledem na míru a závažnost konkrétních postižení jednotlivých žáků škola kombinuje principy 

synchronní a asynchronní výuky, ovšem vždy s důrazem na výuku synchronní. 

 

III. 

Materiálně-technické vybavení a softwarové nástroje 

Škola má připraveny postupy, jak zapojit všechny žáky do distanční výuky (viz bod II.). Pokud se 

žák nezapojuje do distanční výuky, škola ho aktivně kontaktuje jinými způsoby (např. telefonicky, 

SMS, přes zákonné zástupce), zjistí důvody neúčasti a snaží se je v rámci možností odstranit (viz 

dále bod V.).  

Ve škole jsou zřízeny takové jednotné komunikační platformy (viz bod II), které umožňují: 

- synchronní a asynchronní způsob on-line komunikace, 

- úložiště dokumentů a výukových materiálů s možností sdílení pro žáky i učitele, 

- interaktivitu a zpětnou vazbu.  

 

IV. 

Naplňování RVP A ŠVP 

Škola v případě distančního vzdělávání negarantuje vzdělávání v plném souladu s ŠVP a v plném 

rozsahu plánovaném pro prezenční výuku. Distanční vzdělávání se zaměří zejména na aplikaci zís-

kaných znalostí a dovedností tak, aby žáci byli schopni nabyté znalosti a dovednosti využívat šířeji 

při řešení nejrůznějších situací. Zvláštní důraz je přitom kladen na cílený rozvoj kompetence 

k učení. 

V případě krátkodobé distanční výuky (karanténa jednotlivých žáků nebo jednotlivých tříd) je mož-

né zaměřit vzdělávání také projektovým způsobem na průřezové téma propojující více vzdělávacích 

oblastí, případně se soustředit na vzdělávací obsahy snadněji realizovatelné při distančním způsobu 

vzdělávání (např. samostatná práce s digitálními učebními materiály, referáty, výuková videa, vzdě-

lávací pořady apod.).  

V případě zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole delším než 2 týdny jsou prioritou vzdělávací 

oblasti dle ŠVP a očekávané výstupy dle příslušného RVP. Vzdělávání je tedy zaměřeno na stěžejní 

výstupy v předmětech souvisejících s profilem absolventa a v předmětech společné části maturitní 

zkoušky.  

 

IV. 

Praktické vyučování 

Praktické vyučování škola realizuje v oborech vzdělání Obchodní akademie, Sociální činnost a Ob-

chodní škola formou povinné odborné praxe na reálných pracovištích a formou povinného předmětu 

učební praxe v rozsahu stanoveném příslušným učebním plánem. 



V předmětu učební praxe se použijí přiměřeně formy distančního vzdělávání uvedené výše. 

Odborná praxe probíhající na reálném pracovišti poskytovatele praxe (podniky, zařízení sociálních 

služeb) se v období distančního způsobu vzdělávání uskuteční pouze za předpokladu, že na daném 

pracovišti nebudou nastavena opatření, která by realizaci praktického vyučování neumožňovala, 

nebo žákům školy nebude hygienickou stanicí hlavního města Prahy nařízena karanténa. Na kon-

krétních pracovištích se žáci řídí epidemiologickými opatřeními stanovenými Ministerstvem zdra-

votnictví. Úpravu podmínek zajištění ochrany zdraví žáků v souvislosti s epidemiologickými opat-

řeními dohodne škola s poskytovatelem praxe v příslušné smlouvě o odborné praxi.  

Pokud po dobu distančního způsobu vzdělávání nebude možné realizovat praktické vyučování na 

reálném pracovišti, ani na školním pracovišti, bude posílena teoretická výuka v předmětech z od-

borné složky vzdělávání, která praktické vyučování v přiměřené míře nahradí. V oboru vzdělání 

Obchodní akademie a Obchodní škola se jedná zejména o předměty ekonomika podniku a účetnic-

tví, v oboru vzdělání Sociální činnost o předměty sociální práce a sociální služby.  

V období následujícím po ukončení distančního způsobu vzdělávání bude posílena výuka praktic-

kého vyučování tak, aby byly naplněny podmínky ŠVP, zejména počet hodin praktického vyučová-

ní stanovený pro celou dobu vzdělávání.  

 

V. 

Způsoby a pravidla hodnocení 

Učitelé provádějí po dobu distančního způsobu vzdělávání průběžné hodnocení žáků v souladu 

s Pravidly hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.  

Učitel průběžně monitoruje zapojení a aktivitu jednotlivých žáků, poskytuje jim v přiměřeném čase 

zpětnou vazbu, podporuje je v řešení zadaných úloh a motivuje je k dalšímu pokroku. V případě, že 

se žák do distančního vzdělávání nezapojuje nebo se zapojuje v nedostatečné míře, učitel včas zjiš-

ťuje důvody a ve spolupráci s žákem/zákonným zástupcem nezletilého žáka hledá způsoby, jak žáka 

podpořit a zvýšit míru jeho zapojení, případně odstranit překážky bránící jeho zapojení do výuky. 

V závažnějších případech učitel o situaci informuje třídního učitele a ten následně vedení školy, 

které navrhne a koordinuje způsob řešení. Jako forma nátlaku k zapojení nebo většímu zapojení 

žáka do distančního vzdělávání nemůže být využívání hodnocení žáka sníženým stupněm klasifika-

ce. 

Pro hodnocení výstupů v rámci distančního vzdělávání je učitelům doporučeno používat přednost-

ně formativní hodnocení, a to zejména slovní hodnocení a hodnocení pomocí klasifikace 

s odpovídající váhou dle nastavení v IS ŠkolaOnline. Formativní hodnocení provádí učitel tak, aby 

žákovi poskytovalo užitečnou informaci o tom, co se již naučil, čemu rozumí a co dokáže samostat-

ně zvládnout.  

Sumativní hodnocení v rámci distančního vzdělávání je učitelům doporučeno používat pouze 

k zjišťování úrovně dosažených výstupů za konkrétní tematický celek nebo na konci příslušného 

zkušebního období (čtvrtletí, pololetí).  

 

VI. 

Třídní kniha a evidence absence žáků 

Třídní kniha je vedena tak, aby bylo zřejmé, kdy nastal přechod výuky na vzdělávání distančním 

způsobem a kterých žáků se distanční výuka týká v případě kombinované výuky, kdy část žáků 

chodí do školy a část se vzdělává distančně. Pokud část třídy, která se vzdělává distančním způso-

bem, pracuje na jiném zadání než část třídy, která chodí do školy, zaznamenávají se odlišnosti do 

třídní knihy. Absence žáků při smíšené výuce se zapisuje v rozsahu dle standardního rozvrhu hodin.  



Distanční výuka vedená on-line synchronní formou se do třídní knihy zapisuje dle stanoveného roz-

vrhu hodin včetně evidence absence. Distanční výuka vedená on-line asynchronní formou, příp. off-

line formou se do třídní knihy zapisuje jako školní akce, včetně evidence absence.  

Absence se v době distanční výuky posuzuje podle zapojení jednotlivých žáků do vzdělávání a vý-

stupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. Při asynchronní či off-line výuce nezáleží na tom, 

v jaké denní době a jak rychle žák pracuje, ale na tom, zda odevzdává zadané úlohy či výstupy své 

práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů.  

Při synchronní výuce se nepřipojení se k on-line přenosu považuje za absenci žáka, pokud s ním 

nebo jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Omluvená ab-

sence žáka následně nemůže být důvodem ke snížení stupně hodnocení. Pro omlouvání absencí 

v průběhu distanční výuky se použijí příslušná ustanovení vnitřního předpisu Školní řád v platném 

znění (ustanovení 16 až 19). Předložení omluvenky a příslušných potvrzení třídnímu učiteli nebo 

jeho zástupci může být provedeno elektronickou formou (e-mailem, naskenovaným lékařským po-

tvrzením apod.). Pro hodnocení neomluvené absence žáka vykázané za dobu distanční výuky se 

použijí příslušná ustanovení vnitřního předpisu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a cho-

vání žáků v platném znění (část 5. Výchovná opatření), včetně snížení stupně hodnocení chování 

žáka a výchovných opatření vyššího stupně.  

 

V Praze dne 24. 9. 2020      

 

 

 

Mgr. Klára Eliášková, Ph.D. 

ředitelka školy 


