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POKYNY K VÝUCE OD 4. 1. 2021 
 

 Pokyny vychází z Metodického doporučení MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem. 

V souladu s Usnesením Vlády ČR č. 1377 ze dne 23.12.2020, se od 4.1.2021 do 10. 1. 

2021 zavádí pro SŠHS a VOŠ Opava, p. o. povinnost zajištění vzdělávání distančním 

způsobem. 

 Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských 

zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19. 

 Praktické vyučování – odborný výcvik, učební praxe, LCV probíhá rovněž distančním 

způsobem dle upraveného rozvrhu hodin. Výuka praktického vyučování na smluvních 

pracovištích je zrušena. 

 Pokud je žák nemocen, je mu nařízená karanténa, musí svou nepřítomnost v praktickém 

vyučování omluvit podle Školního řádu. 

 Teoretické vyučování pro žáky a studenty bude probíhat dle rozvrhů pro příslušný typ 

vzdělávání (učňovské obory, maturitní obory, vyšší odborné vzdělávání). Rozvrh hodin po 

dobu distanční výuky předají zástupci ředitele školy žákům (studentům) a zákonným 

zástupcům dohodnutým způsobem a zároveň bude zveřejněn na webových stránkách 

školy.  

 Veškerá výuka bude probíhat kombinací on-line a off - line výuky (plněním úkolů, 

zasíláním studijních materiálů. 

  Individuálními konzultacemi s žáky a studenty) dle typů studia a možnosti žáků 

(studentů). 

 Dle §184a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon v platném znění a Školního řádu 

SŠHS a VOŠ jsou žáci a studenti povinni vzdělávat se distančním způsobem. 

 Pokud je žák (student) v době distanční výuky nemocen, omlouvá se stejným způsobem 

třídnímu učiteli, jako v době prezenční výuky. 

 Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli 

podle doby vzdělávacích aktivit. 

 Pokud se žák neúčastní žádným způsobem distanční výuky a není řádně omluven, 

kontaktuje vyučující žáka. Pokud žák na výzvu nereaguje, kontaktuje učitel zákonného 

zástupce žáka. 

 Pokud budou mít žáci technické problémy v komunikaci se školou (nemá přístup 

k internetu, nemá potřebnou techniku), obrátí se na školu prostřednictvím vyučujícího 

(třídního učitele) a škola poskytne žákovi potřebné studijní materiály. 

 Žák (student) může po předchozí domluvě a za dodržení předepsaných hygienických 

pravidel přijít do školy za účelem vyzvednutí studijních materiálů. 

 Hodnocení žáka (studenta) bude vycházet ze splnění zadaných úkolů v průběhu distanční 

výuky s preferencí formativního způsobu hodnocení práce. 

 Komunikace mezi žáky a vyučujícími probíhá předem dohodnutým způsobem (Microsoft 

TEAMS, Bakaláři, popř. dalším osvědčeným způsobem). 

 Komunikace mezi zákonnými zástupci a učiteli resp. třídními učiteli probíhá dohodnutým 

způsobem, stejně jako při běžném provozu školy. 
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 Žáci a studenti mají právo na individuální konzultace s učiteli v době rozvrhu hodin. 

 Žáci a studenti mají právo na poskytování služeb školního poradenského pracoviště (školní 

psycholog). 

 Žáci a studenti mají právo v době distanční výuky odebírat ve školní jídelně dotovanou 

stravu. Oběd si musí vyzvednout přes výdejní okénko. 

 Domov mládeže je po dobu opatření pro ubytované žáky (studenty) uzavřen. 

 

 

 

 

 

 

 

V Opavě dne: 28. října 2020 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Ruský v. r. 

ředitel školy  

 
 


