
 

ORGANIZACE A PRAVIDLA DISTANČNÍ VÝUKY 
SPŠS Vsetín 

 
(zpracováno na základě Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem, 

vydaného MŠMT)  
 
Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k platným opatřením, které pro střední školy zavedly distanční 
výuku a opakujícím se dotazům rodičů, připravili jsme pro vás dokument, který popisuje průběh a 
možnosti vzdělávání. 

 
ZAVEDENÍ DISTANČNÍ VÝUKY  
 
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových opatření 
(vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona), z důvodu nařízení 
mimořádného opatření (například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské 
hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví) nebo z důvodu nařízení karantény 
znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole.  

 
FORMY DISTANČNÍ VÝUKY  
 
On-line výuka:  
Učitel je propojen s žáky prostřednictvím komunikační aplikace Microsoft Teams v reálném 
čase. Třída/tým ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejném úkolu.  

 
Off-line výuka:  
Je takový způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet v reálném čase a k 
realizaci není potřeba přímý kontakt mezi žákem a učitelem. Nejčastěji se jedná o 
samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů i jinak zadaných prací (kreslení 
výkresů, výpočty pro technické zprávy, cvičení v odborných i všeobecných předmětech). Žáci 
pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a společně se v on-
line prostoru nepotkávají. Pro tento druh práce mohou být využívány nejrůznější platformy, 
portály, aplikace atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zadávání úkolů a poskytování 
zpětné vazby. Zadávání úkolů je realizováno prostřednictvím MS Teams, v ojedinělých 
případech pak E-mailovou komunikací. 

 
PODMÍNKY PRO ON-LINE VÝUKU A KOMUNIKACI 
 
Všichni žáci obdrželi přihlašovací údaje do systému Office 365, jehož součástí je aplikace MS 
Teams ve tvaru: prijmeni.jmeno@spssvsetin.cz + vlastní heslo. Pro práci lze využívat 
desktopovou i webovou aplikaci MS Teams. 
 



Všichni žáci a rodiče obdrželi přístupové údaje také do školního informačního systému 
Bakaláři, přes kterou probíhá i „běžná“ komunikace mezi školou a zákonnými zástupci v rámci 
prezenční výuky.  
Podmínkou účasti na on-line výuce je možnost připojení se k internetu a IT zařízení typu pevný 
počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon.  
 
V závažných důvodech může škola žákovi zapůjčit počítač po nezbytnou dobu (nejedná se o 
notebook, ale stolní počítač). 
 
Aktuální informace k vývoji situace jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách 
školy: www.spssvsetin.cz.  
 
V případě, že někdo nemá přihlašovací údaje či má problémy s přihlášením se do aplikací, 
kontaktujte správce sítě Ing. Jiřího Maczka - e-mail: jmaczko@spssvsetin.cz.  
 
 

ROZSAH A PRŮBĚH ON-LINE VÝUKY, REDUKCE OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ  
 
Rozvrh hodin on-line si plánují učitelé jednotlivých předmětů s ohledem na současně platný 
rozvrh hodin. Každá druhá až třetí vyučovací hodina je plánovaná v online režimu. Vyučovací 
hodina nemusí mít přesně 45 minut, je možné ji zkrátit po vyčerpání náplně výuky. Delší on 
line hodiny se nedoporučují. 
 
Do distanční výuky je potřeba započítat i čas na vypracování úkolů, který si sám žák rozvrhne. 
Nad rámec plánovaného rozvrhu v rámci on-line výuky může proběhnout třídnická hodina 
nebo individuální konzultace žáka a učitele. 
 
Výuku řídí učitel, žáci plní jeho pokyny a instrukce. Výuka je určena výhradně pro žáky dané 
třídy/týmu. Rodiče do výuky nezasahují. Bez souhlasu vyučujícího nikdo nesmí pořizovat 
jakékoli audiovizuální záznamy. Vyučující je oprávněn výuku nahrávat a zpřístupnit ji pouze 
žákům. Šíření záznamu bez souhlasu učitele je porušením zákona na ochranu osobních údajů.  

 
POVINNOST DISTANČNÍ VÝUKY A ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ  
 
Vzdělávání distanční formou je povinné. Neúčast žáka na online hodině bude rodičem či 
plnoletým žákem omluvena dle školního řádu. Předem známou neúčast na on-line hodině 
sdělí žák vyučujícímu s předstihem. Opakovanou neúčast řeší učitel předmětu s třídním 
učitelem žáka.  
 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  
 
Způsob hodnocení distančního způsobu vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám žáka pro 
tento způsob vzdělávání. Jako základní kritérium lze brát způsob hodnocení, jak je uveden ve 
školním řádu školy. 


