
Pravidla distanční výuky platná od pondělí 5. 10. 2020 
Obecná pravidla distanční výuky teoretických předmětů: 

Jednotným komunikačním kanálem a školním informačním systémem je EduPage 
v kombinaci s online konferencemi na platformě meet.jit.si (instrukce k připojení do online 
konferencí vám zašlou vyučující) 

Videokonference se žáky budou povinné a budou probíhat v reálném čase vyučovaní dle 
rozvrhu, avšak se sníženou hodinovou dotací. Minimálně 50% z týdenní výuky dle rozvrhu 
musí probíhat online s využitím videokonference. Zbylé hodiny budou sloužit k zadávání a 
vypracování úkolů, případně ke konzultacím s učitelem:  

- u předmětů, které mají dle rozvrhu dotaci 1 hodinu týdně, bude online konference 
povinná minimálně 1x za 2 týdny. 

- u předmětů, které mají dle rozvrhu dotaci 2-3 hodin týdně, bude online konference 
povinná minimálně 1x za týden.  

- u předmětů, které mají dle rozvrhu dotaci 4-5 hodin týdně, bude online konference 
povinná minimálně 2x za týden.  

O tom kolik vyučovacích hodin z rozvrhu, bude probíhat prostřednictvím online konference, 
rozhoduje vždy vyučující. Výše uvedené hodinové dotace stanovují pouze minimální podobu 
online výuky. 

 

Pravidla pro žáky/studenty teoretických předmětů: 

Žáci/studenti mají povinnost se distančně vzdělávat a plnit zadané úkoly jednotlivých učitelů.  

V případě jakýchkoliv problémů s distanční výukou mají povinnost neprodleně informovat 
třídního učitele nebo vedení školy. 

Žáci/studenti mají povinnost se zúčastňovat předem určených online konferencí 
s jednotlivými učiteli, dle rozvrhu třídy. V případě absence na online konferenci je nutné svoji 
nepřítomnost řádně omluvit nejpozději do 3 pracovních dnů, obvyklým způsobem, dle 
školního řádu. 

Třídní učitel má povinnost pomocí online konference pravidelně komunikovat se svou třídou 
- minimálně jednou týdně v předem domluveném termínu.  

 

Pravidla pro odborný výcvik/praktická cvičení: 

Všichni žáci/studenti školy, kteří mají bydliště v místě nebo blízkém okolí Světlé nad Sázavou 
se musí zúčastnit výuky OV/PrCv bez omezení, dle rozvrhu. 

O tom, kdo již není z blízkého okolí, rozhoduje po domluvě se žákem/studentem přímo mistr 
OV nebo učitel PrCv.  

Pro žáky, kteří jsou z daleka, je možnost přespání na DM dle těchto pravidel (vždy je nutné 
předem kontaktovat DM): 



- Pro žáky/studenty, kteří mají PrCv je v nezbytných případech možnost přijet na DM den 
předem (pouze na jednu noc) a po výuce PrCv odjet zase domů a věnovat se online výuce 
z domova – preferujeme však příjezd až v den výuky, bez pobytu na DM, pokud je to jen 
trochu možné. 

- Pro OV je stanoven následující postup: 

Pro dny OV, kdy je výuka ve dvou po sobě jdoucích dnech je možné přespat na DM.  

Zbývající jeden den OV může být mistrem OV zadána práce na doma. 

Vše je nutné předem konzultovat s vyučujícím, mistrem OV a domově mládeže, aby měli 
vždy přehled o tom, kdo a kdy bude přítomen ve škole. V případě nepřítomnosti je nutné 
svoji absenci řádně omluvit dle školního řádu.   

Výuka OV oboru ošetřovatel probíhá dle rozvrhu v budově školy, stejně jako doposud. 

Všichni žáci/studenti, kteří budou přítomni ve škole na OV nebo PrCv a budou mít zájem o 
stravování ve školní jídelně, si musí stravu předem objednat. 

Výuka v předmětech Na a VPř probíhá dle pravidel pro teoretické vyučování.  

 

Pravidla pro všechny učitele: 

Každý učitel musí předem určit, která(é) hodiny v týdenním rozvrhu budou probíhat online.  

Do EduPage se musí zapisovat všechny hodiny dle rozvrhu (i ty, které se nevyučují 
prostřednictvím online konference). U hodin, které neprobíhají online, budou všichni žáci 
považováni za přítomné a je třeba to zanést do systému EduPage. 

V případech, kdy se žáci nebudou opakovaně zúčastňovat online konferencí nebo nebudou 
plnit zadávané úkoly, musí vyučující neprodleně informovat TU. 

Každý učitel si určí jednotný termín online konzultační hodiny, kdy bude k dispozici pro 
případné dotazy a konzultace žáků/studentů – určený den a hodinu oznámí vedení školy a 
všem žákům, které vyučuje. 

 

Pravidla pro třídní učitele:  

Třídní učitel je koordinátorem a garantem distanční výuky ve své třídě a má povinnost 
pravidelně vyhodnocovat distanční výuku ve své třídě:  

- má povinnost pravidelně komunikovat se svou třídou – minimálně jednou týdně 
pomocí online konference v předem domluveném termínu.  

- má povinnost jednou týdně zaslat vedení školy stručnou zprávu o vyhodnocení online 
výuky ve třídě (zda komunikují všichni žáci a učitelé, kdo nekomunikuje, technické 
problémy, zdravotní omezení apod.)  

 


