
Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10, příspěvková organizace 
se sídlem Resslova 308/10, Praha 2 – Nové Město 

 
Dodatek č. 1 ke školnímu řádu 

Zásady distanční výuky 

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení 
mimořádného opatření podle zvláštního zákona nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o 
ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nejméně jedné třídy ve škole, 
poskytuje škola v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. Vzdělávání distančním způsobem (dále též 
„distanční výuka“) se uskutečňuje podle příslušného RVP a podle ŠVP školy. Přechod z prezenční na 
distanční výuku je vedením školy oznámen také na webových stránkách školy. 

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. 

1. Rozvrh hodin pro distanční výuku 

Rozvrh hodin distanční výuky vychází z doporučení MŠMT a bude vytvořen vždy bezodkladně po vzniku 
povinnosti poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Žáci obdrží rozvrh hodin distanční výuky 
prostřednictvím systému Bakaláři (4. – 9. třída) nebo nástěnek tříd na webových stránkách školy (1. – 
3. třída). Rozvrh hodin distanční výuky platí od zahájení distanční výuky do jejího ukončení. Distanční 
výuka probíhá v online a offline režimu. Rozvrh hodin distanční výuky stanoví, v jakém režimu je výuka 
v dané hodině poskytována. K poskytování distanční výuky v online režimu je používán systém Google 
Meet. Délka vyučovací hodiny distanční výuky je 45 minut. 

2. Předměty a hodinové dotace v době distanční výuky 

V rámci distanční výuky neprobíhá výuka některých výchovných předmětů. Bude-li však distanční 
výuka trvat nepřetržitě déle než jedno čtvrtletí, bude žákům v daných předmětech zadána domácí 
práce, která bude klasifikována.  

Hlavní předměty jsou v rámci distanční výuky vyučovány v online i offline režimu, a to podle rozvrhu 
hodin distanční výuky. Jedná se o: 

1. stupeň - český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, přírodověda, vlastivěda  

2. stupeň - český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, fyzika, přírodopis, zeměpis, dějepis, 
chemie, občanská výchova, zdravý životní styl.  

Vyučující odpovídá za zajištění kontinuity prezenční a distanční výuky a za dostatek podkladů. 

3. Docházka v době distanční výuky 

Výuka podle rozvrhu distanční výuky je povinná, vyučující zapisuje docházku do třídní knihy. 

V rámci distanční výuky v online režimu je žák povinen být po celou vyučovací hodinu připojen 
prostřednictvím Google Meet a plnit úkoly zadané vyučujícím. V rámci distanční výuky v offline režimu 
je žák povinen plnit úkoly zadané vyučujícím v jím stanovených termínech. 



Žáci druhého stupně jsou dále povinni účastnit se třídnických hodin stanovených v rozvrhu hodin 
distanční výuky a konaných v on-line režimu, a to připojením prostřednictvím Google Meet. 

Omlouvání nepřítomnosti probíhá dle školního řádu. Omluvu zasílá zákonný zástupce 

nezletilého žáka elektronickou formou třídnímu učiteli.  

4. Hodnocení žáků v době distanční výuky 

Hodnocení žáků probíhá podle pravidel hodnocení, která jsou součástí školního řádu. Při hodnocení je 
však přihlíženo k podmínkám, které má žák k plnění úkolů v domácím prostředí. 

 

S platností od 1. 9. 2020      Mgr. Jaroslav Procházka 
          ředitel školy 


