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Dodatek ke školnímu řádu – organizace distančního vzdělávání 
 

Komunikační kanál 

• Pro všechny zúčastněné je určen jeden společný kanál – Google učebna. 

• Přihlášení pro žáky – google účet ve tvaru: jmeno.prijmeni@1-zsbenatky.cz. 

• V případě, že se nemůže žák přihlásit, informuje okamžitě třídního učitele.  

• Video návody jsou zveřejněny na webu školy. 

 

Povinnosti vyučujících 

• Práce je zadávána průběžně, s ohledem na časovou dotaci předmětu. 

• Práce je zadávána formou – materiálu, úkolu, kvízu (test), otázky, online výuky (meet). 

• Vyučující v co nejkratším možném termínu poskytnou žákům zpětnou vazbu, včetně případ-

ného hodnocení.  

• Pro hodnocení distančního vzdělávání platí pravidla uvedená v „Pravidlech pro hodnocení prů-

běhu a výsledku vzdělávání žáku“ s přihlédnutím ke konkrétní situaci.  

o Váha známek v distančním vzdělávání je zpravidla 1 

o Bodové ohodnocení odevzdávaných prací: 

▪ Neodevzdaná práce 0 % (bodů), odevzdaná bezchybná práce 100 % (bodů). 

▪ Odevzdaná práce, ale neúplná, s chybami - udělen odpovídající počet % (bodů). 

▪ V případě možné opravy může vyučující počet procent (bodů) změnit. 

▪ Práce odevzdané po termínu odevzdání hodnotí vyučující maximálně 80% 

(body).  

Povinnosti žáků 

• Žáci jsou povinni se přihlásit do svých virtuálních učeben.  

• Žáci jsou povinni plnit práci v termínu zadaném vyučujícím.  

• Žáci se účastní online setkání (meet) včetně videa, v případě nesouhlasu zákonného zástupce 

prosíme tuto informaci předat třídnímu učiteli 

 

Povinnosti zákonných zástupců 

• Zákonní zástupci jsou povinni žáka z distanční výuky omluvit do 3 kalendářních dnů. Vzhle-

dem k specifické formě distanční výuky doporučujeme omlouvat žáky okamžitě (email tříd-

nímu vyučujícímu, telefonát do školy). 

• Zákonní zástupci jsou povinni dohlédnout na plnění úkolů. 

 

Další důležité skutečnosti 

• Distanční výuka se do absence nezapočítává.  

• Povinností žáků / zákonných zástupců, kteří nemají patřičné technické vybavení, je kontaktovat 

vedení školy prostřednictvím třídního učitele 

o Bude domluvena výpůjčka elektronického zařízení 

o Bude domluven systém předání práce v papírové podobě. 

 

Mgr. Radek Dostál 
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