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Základní metodika pro distanční vzdělávání 
 
Výuka v době karanténních opatření je možná v návaznosti na zákon č. 561/2004 Sb., §184. 

Školský zákon, uskutečňovat vzdělávání distanční formou. 
 
V rámci distančního vzdělávání byly vybrány nástroje, které jsou základní školou Na Líše 

podporovány: 
Microsoft Teams; (schůzky, videokonference, sdílení materiálů) 
Bakaláři (informace k výuce, termíny) 
Web školy (výukové materiály, informace pro rodiče a žáky 1. stupně ZŠ) 
 
Je nutné dodržovat všechny bezpečnostní zásady a případně opatření GDPR 
 
Zvolené distanční metody vzdělávání v jednotlivých předmětech by měly vyžadovat 

srovnatelnou studijní zátěž jako metody prezenční. Distanční vzdělávání je plnohodnotné, i 
když se liší svým charakterem. Transformací z prezenčního na distanční ověřování znalostí 
by se zátěž žáků neměla ani neúměrně snížit ani významně zvýšit. Kontrola výsledků 
vzdělávání má prokázat především zvládnutí výstupů. Je proto důležité klást důvěru v 
žáky, ale také snažit se o zamezení možnosti podvádění. Nastavení pravidel pro distanční 
ověřování výsledků vzdělávání  jsou v kompetenci garantů předmětu.  

Nahrávání distančního vzdělávání není doporučeno a zákonem ani vyžadováno. V 
případě nahrávání kterýmkoliv účastníkem bez souhlasu všech zúčastněných se jedná 
o porušení předpisů na ochranu osobních údajů a občanského zákoníku. Takové jednání 
může být považováno za porušení školního řádu 

 

Vybavení žáka pro distanční vzdělávání: 
notebook s videokamerou, mikrofonem a reproduktory, připojení k internetu, chytrý 

mobil, tiskárna, příslušný software. 
V případě, že student nebude mít odpovídající technické vybavení v závislosti na 

zvoleném nástroji, přizpůsobí se  vzdělávání jeho možnostem. Distanční výuka je tím však 
omezená. Pro realizaci distančního vzdělávání je třeba ověřit, zda žáci mají potřebné 
technické vybavení.  

Žák musí mít zajištěné klidné prostředí pro výuku. 
 
Klíčové kompetence:  
Pro usnadnění průběhu vzdělávání je žádoucí, aby si žáci předem osvojili některé 

kompetence. Důležitá je zejména předchozí zkušenost s použitým nástrojem, odpovědné 
chování (nesdělování osobních údajů a hesel) a nezatěžování systémů vkládáním 
objemných souborů. 

Doporučujeme pracovat průběžně s podporovanými programy. Testem ověřit, že všichni 



žáci 2. stupně mají přístup do Bakalářů a Teams a rozumí rozhraní systému. Žák, který 
nemá žádný přístup k technickému vybavení, bude využívat převzetí a odevzdání  
písemných zadání a tištěných materiálů přes bezobslužnou pevnou schránku umístěnou v 
blízkosti vrátnice školy. Tuto schránku využijí I žáci, kteří nemají možnost tisku. 

 
 
 
Termín a způsob distančního vzdělávání 
 
Distanční vzdělávání vyučující zavede, pokud vyhlásí KHS karanténní opatření pro žáky, třídy 

nebo vyučující školy. Distančního vzdělávání může učitel využít i v případě dlouhodobě 
nemocných žáků. 

 
Třídní učitelé a učitelé informatiky každé září školního roku se žáky provedou přihlášení do 

počítačové sítě. Přihlášení je následně aktivní i pro práci v TEAMs. Po té provedou 
přihlášení do TEAMs a seznámení žáků s programem. 

 
Vyučující v TEAMs vytvoří online schůzku. Při plánování termínu je důležité zvážit 

dostatečné pauzy mezi jednotlivými schůzkami (nutnost počítat s komplikacemi při 
přihlášení, doladění nastavení ideálního přenosu, rychlost přenosu apod.). Zároveň je 
nutné kooperovat s ostatními učiteli ve třídě a pokud to lze, dodržovat hodiny stálého 
rozvrhu tříd. 

 
Do online schůzky se přihlásí učitel a žáci, případně i pouze jeden žák, pokud je potřeba 

individuální konzultace. Učitel upozorní na základní pravidla komunikace, např. “Když 
někdo nemluví, vypne si mikrofon, seznámí žáka s ovládáním programu a jeho možnostmi,  
zákazu vypínání ostatních účastníků. Apod.” 

Distančním vzděláváním je i možné ověřovat dosažené výstupy žáků.  
Hospitace v hodinách: do distanční synchronní výuky učitel umožní přístup vedení školy, 

zařazením do kalendáře TEAMs.   
 
 

ONLINE KOLOKVIUM 

 
Distančním způsobem je také možné provést kolokvium, tj. ústní zkoušku, která probíhá 

formou skupinového zkoušení nebo diskuse. Vyučující ověřuje nejen znalosti studentů, ale i 
jejich schopnost interagovat s ostatními. V rámci distančního průběhu zkoušek je 
nutné klást zvýšený důraz na komunikaci se žáky, a to z hlediska způsobu technického 
zabezpečení zkoušky.  

 
V případě prokazatelného podvádění ze strany žáka se toto pochybení považuje za 

porušení školního řádu. 
 

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 

Pravidla pro zadávání úkolů: 
1. stupeň  
 
Doba distančního vzdělávání kratší než 7 dnů 
Komunikace přes nástěnku Bakaláři a webové stránky třídy 
Nástěnka: 
Na nástěnce informuje vyučující o aktualizaci stránek 



Třídní stránky: 
Umístění termínů, učiva a úkolů, odkazy 
Zásady zadávání: 

- na aktuální týden v pondělí do 8.00 hod. 

- zdůraznění závazných úkolů (vyznačit červeně) 

- vyznačení doplňujících úkolů 

- úkoly ponechávat 2 týdny, poté informace z předchozího týdne vymazat (přehlednost) 

ověří spojení se žáky a připojení z domova do TEAMs. 
 
Doba distančního vzdělávání delší než 7 dnů 
Komunikace přes nástěnku Bakaláři, webové stránky třídy a Teams 
 
Nástěnka Bakaláři: 
Na nástěnce informuje vyučující o informacích k organizaci vzdělávání v době distančního 
vzdělávání.   
 
Třídní stránky: 
Umístění termínů, učiva a úkolů, odkazy 
Zásady zadávání: 

- zveřejnění rozvrhu synchronní výuky přes TEAMs 

- úkoly na aktuální týden zadat v pondělí do 8.00 hod. 

- zdůraznění závazných úkolů (vyznačit červeně) 

- vyznačení doplňujících úkolů 

- úkoly ponechávat 2 týdny, poté informace z předchozího týdne vymazat (přehlednost) 

Zásady komunikace přes Teams 

- Vytvořit rozvrh synchronní výuky on-line v souladu s touto směrnicí  

- v Bakalářích zveřejnit obsazení skupin 

- zveřejnit na stejném místě kód k připojení ke schůzce, případně využít kalendář TEAMs 

k naplánovaní schůzek 

- individuální schůzky (konzultace, doučování, výklad) naplánovat do TEAMs a přes Komens v 

Bakalářích domlouvat s rodiči 

Zásady k předávání tištěných materiálů 

- připravit výukové materiály pro předání vždy na pondělí do 8,00 hod. pro celý týden do předsálí 

školy 

- předání provádět samoobslužně, bez fyzického kontaktu  

- k odevzdávání materiálů využívat přednostně elektronickou poštu (přefocení, skenování), 

případně přes poštovní schránku na budově školy 

Minimální požadavky na rozvrhy distanční výuky pro jednotlivé ročníky: 
1. rozložení on-line výuky synchronní – dopolední hodiny, ve všechny pracovní dny  
2. všechny třídy začínají v pondělí společnou hodinou k seznámení s týdenním plánem a 
vyhodnocením uběhlého týdne 
3. výuka výchov probíhá jako součást ostatních předmětů. 



4. Vyučovací synchronní hodina může trvat podle věku dítěte od 20 do 45 minut 
5. V plánu povinně vyhradit 2 hodiny na konzultace a individuální výuku 
 
1. ročník  
ČJ   2 hodiny společně, 2 hodiny po skupinách   Žák celkem synchronně 4 hodiny 
Ma  1 hodina společně, 2 hodiny po skupinách Žák celkem synchronně 3 hodiny 
ČJS 1 hodina společně    Žák celkem synchronně 1 hodinu 
Aj    1 hodina společně    Žák celkem synchronně 1 hodinu 
Žák je přítomen na minimálně 9 hodinách synchronní výuky  
 
2. ročník  
ČJ   2 hodiny společně, 2 hodiny po skupinách   Žák celkem synchronně 4 hodiny 
Ma  1 hodina společně, 2 hodiny po skupinách Žák celkem synchronně 3 hodiny 
ČJS 1 hodina společně    Žák celkem synchronně 1 hodinu 
Aj    1 hodina společně    Žák celkem synchronně 1 hodinu 
Žák je přítomen na minimálně 9 hodinách synchronní výuky  
 
3. ročník  
ČJ   2 hodiny společně, 2 hodiny po skupinách   Žák celkem synchronně 4 hodiny 
Ma  1 hodina společně, 2 hodiny po skupinách Žák celkem synchronně 3 hodiny 
ČJS 1 hodina společně    Žák celkem synchronně 1 hodina 
Aj    2 hodiny skupinově    Žák celkem synchronně 2 hodiny 
Žák je přítomen na minimálně 10 hodinách synchronní výuky  
 
4. ročník  
ČJ   2 hodiny společně, 2 hodiny po skupinách   Žák celkem synchronně 4 hodiny 
Ma  1 hodina společně, 2 hodiny po skupinách Žák celkem synchronně 3 hodiny 
ČJS 1 hodina společně    Žák celkem synchronně 1 hodina 
Aj    2 hodiny skupinově    Žák celkem synchronně 2 hodiny 
Žák je přítomen na minimálně 10 hodinách synchronní výuky  
 
5. ročník  
ČJ   2 hodiny společně, 2 hodiny po skupinách   Žák celkem synchronně 4 hodiny 
Ma  1 hodina společně, 2 hodiny po skupinách Žák celkem synchronně 3 hodiny 
ČJS 2 hodina společně    Žák celkem synchronně 2 hodiny 
Aj    2 hodiny skupinově    Žák celkem synchronně 2 hodiny 
Inf   1 hodina společně    Žák celkem synchronně 1 hodina 
Žák je přítomen na minimálně 11 hodinách synchronní výuky  
 
 
 
 
2. stupeň  
 
Komunikace přes Komens Bakaláři, Teams a webové stránky třídy 
Komens: 
Určeno ke komunikaci s rodiči 



Třídní stránky - předměty: 
Umístění termínů, učiva, úkolů a odkazů  
Zásady zadávání týdenního učiva: 

- na aktuální týden v pondělí do 8.00 hod. 

- zdůraznění závazných úkolů (vyznačit červeně) 

- vyznačení doplňujících úkolů 

- úkoly ponechávat 2 týdny, poté informace z předchozího týdne vymazat (přehlednost) 

Zásady zadávání projektů: 

- aktuální projekt podle harmonogramu 

Teams: 

- práce s kalendářem, zadávání schůzek 

- sdílení výukových materiálů 

- online schůzky 

 

Minimální požadavky na rozvrhy distanční výuky pro jednotlivé předměty: 
1. rozložení on-line výuky synchronní – dodržovat hodiny pevného rozvrhu  
2. výuka výchov probíhá s přihlédnutím k možnostem domácí výuky, hodnocení předmětů 
je nutné přizpůsobit   omezeným podmínkám. 
3. Vyučovací synchronní hodina může trvat od 30 do 45 minut 
4. V plánu povinně vyhradit 1 třídnickou hodinu týdně na konzultace a předávání 
informací. Tuto hodinu je možné po vzájemné dohodě pedagogů nahradit, nebo doplnit 
účastí žáků na preventivních programech. 
 
Předměty 
Český jazyk a literatura  1 hodina společně, 1 hodina po skupinách     
    Žák celkem synchronně 2 hodiny 
Matematika   1 hodina společně, 1 hodina po skupinách     
    Žák celkem synchronně 2 hodiny 
 
Anglický jazyk  2 hodiny po skupinách        
   Žák celkem synchronně 2 hodiny 
 
Německý jazyk  1 hodina po skupinách       
    Žák celkem synchronně 1 hodina 
 
Přírodopis   1 hodina společně (případně 2 hodiny zkrácené na polovinu 
času)          Žák celkem synchronně 1 
hodina 
  
Chemie   1 hodina společně (případně 2 hodiny zkrácené na polovinu 
času)          Žák celkem synchronně 1 
hodina 
 



Fyzika    1 hodina společně (případně 2 hodiny zkrácené na polovinu 
času)          Žák celkem synchronně 1 
hodina 
 
Zeměpis   1 hodina společně (případně 2 hodiny zkrácené na polovinu 
času)          Žák celkem synchronně 1 
hodina 
 
Dějepis   1 hodina společně (případně 2 hodiny zkrácené na polovinu 
času)          Žák celkem synchronně 1 
hodina 
 
Informatika   1 hodina společně (případně 2 hodiny zkrácené na polovinu 
času)          Žák celkem synchronně 1 
hodina 
 
Vdt    1 hodina společně (případně 2 hodiny zkrácené na polovinu 
času)          Žák celkem synchronně 1 
 
Výchova k občanství 
Hudební výchova 
Výtvarná výchova 
Výchova ke zdraví 
Tělesná výchova 
Svět práce 
CvM, CvČj 
 
Výuka výchov on-line asynchronně, příležitostně synchronně podle délky distančního 
vzdělávání. Výtvarná výchova se vyučuje u výtvarných tříd jako součást Vdt. 
 
Prevence 
V Praze 1. 2. 2021 
     Mgr. Václav Hlinka 
     Ředitel školy  


