
 

 

Pravidla distančního vzdělávání 
 

1. Školským zákonem je stanovena povinnost žáků účastnit se výuky při vzdělávání distančním způsobem. 

2. Komunikace se žáky a zákonnými zástupci: 
a) základním komunikačním kanálem pro zadávání práce, samostudia, úkolů, apod. v průběhu distančního 

vzdělávání je webová aplikace školního informačního systému Bakaláři (jméno a heslo pro přihlášení 
obdrželi všichni žáci při nástupu do školy). V případě, že se někomu opakovaně nedaří přihlásit do Bakalářů, 
pak je nutné kontaktovat Ing. J. Bajana – jiri.bajan@spstosvarnsdorf.cz, tel. 773 798 380. 

b) pro účely distančního vzdělávání mají všichni žáci v prostředí Microsoft Office 365 vygenerován školní email: 

 email je formátu jmeno.přijmení@spstos.cz (např. karel.novak@spstos.cz); 

 ke spuštění školního emailu lze využít ikonu  na webových stránkách školy (www.spstosvarnsorf.cz, 
ikony v horní liště, vedle ikony na spuštění Bakalářů); 

 pro přihlášení bude vyžadováno jméno v podobě emailu žáka a heslo (heslo pro první přihlášení = 
Skolatos2+) a následně si každý musí změnit heslo dle svého uvážení (hesla nemohou obsahovat ID 
uživatele, musí být aspoň 8 znaků dlouhá a obsahovat aspoň 3 z těchto znaků: velká písmena, malá 
písmena, číslice a symboly); 

 toto prostředí poskytuje zdarma poštovní služby, uložiště dat, prostředky pro on-line výuku MS teams a 
aplikace Word, Excel, PowerPoint; 

c) pro běžnou komunikaci mezi učitelem a žákem je nutné vybavení: 

 osobní počítač nebo notebook (případně tablet) s možností připojení na internet (pro připojení 
k Bakalářům); 

 software – Word (texty), Excel (tabulky), PowerPoint (prezentace); 

 zařízení umožňující vytvoření fotografie (např. chytrý telefon) nebo scan zpracovaného dokumentu 
(např. vypracovaný výkres) a její odeslání vyučujícímu dle jeho pokynů. 

d) pro on–line výuku (umožňuje přenos informací a komunikaci mezi učitelem a žákem) je nutné další 
vybavení: 

 webkamera, sluchátka či reproduktor, mikrofon. 

3. Pokud žák nevlastní potřebné vybavení, pak může školu požádat o zapůjčení PC s potřebným SW vybavením. 

4. Žák, který nedisponuje výpočetní technikou, je povinen vyzvednout si osobně ve škole (u třídního učitele nebo 
na studijním oddělení) úkoly a zadání domácí práce pro zpracování učiva při distančním způsobu vzdělávání. 

5. Pravidla pro vzdělávání distančním způsobem: 
a) každý vyučující zadáním domácí práce přes Bakaláře popíše, co má žák zpracovat, jakou formou má práci 

odevzdat, kam odešle nebo uloží zpracovaný úkol, termín odevzdání. Zde rovněž vyučující upřesní a 
specifikuje způsob on-line výuky, pokud bude chtít tuto formu výuky realizovat; 

b) zadávání a odevzdávání domácí práce i on-line výuka bude probíhat pouze v pracovní dny (tj. pondělí až 
pátek) a v době standardního školního rozvrhu (tj. 8:10 – 14:35); 

c) stálý rozvrh nebude v době distančního vzdělávání platný, bude sloužit jen jako orientační a jako plánovač 
termínu pro odevzdání domácích prací, případně pro zápis tématu vyučovací hodiny a zejména pro zápis 
absence žáka na distančním vzdělávání; 

d) pravidla on-line výuky (jakým způsobem se žák připojí, kdy se připojí, jaké budou po žákovi požadovány 
výstupy, …) budou stanoveny učitelem s předstihem min. 2 dny; 

e) vyučující pravidelně monitoruje zapojení jednotlivých žáků do plnění povinností v rámci distančního 
vzdělávání a v případě potřeby žákům nabídne možnost individuální konzultace a studijní podporu; 

f) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se i v případě distančního vzdělávání bude řídit 
doporučeními a opatřeními uvedenými ve zprávě školského poradenského zařízení; 

g) v rámci distančního vzdělávání budou zadávány domácí práce a úkoly ve všech plánovaných předmětech 
příslušného  školního roku, pokud nebude rozhodnuto jinak. 

6. Hodnocení výsledků distančního vzdělávání, hodnocení práce, plnění domácích úkolů, účast na on-line výuce 
v rámci distančního vzdělávání je nedílnou součástí celkového prospěchu za příslušné pololetí daného předmětu. 

7. Omlouvání neúčasti v distančním vzdělávání - žáci mají i nadále povinnost omlouvat svou absenci při distančním 
způsobu vzdělávání třídnímu učiteli v souladu s platným školním řádem. 
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