
Jak se zorientovat v distanční výuce 

Pokusíme se vám na následujících několika stranách dát podrobný návod, jak se zorientovat v distanční 

výuce na naší škole. 

Na jaře jsme distanční výuku řešili zveřejňováním instrukcí a výukových materiálů na cloudovém uložišti 

a postupně zaváděli on-line výuku přes MS Teams. Informace, které byly zveřejňovány na cloudovém 

uložišti, sloužily i Vám, tak abyste mohli dohlížet na vzdělávání vašich dětí. Letos už je celá výuka 

přesunuta do prostředí MS Teams, kam se jako rodiče nedostanete, nebo pro Vás, jako nezasvěceného, 

není přehledné. Proto vám nyní informace k výuce zveřejňujeme přes elektronickou žákovskou knížku 

(Škola OnLine), kterou jsme zavedli pro II. stupeň na začátku školního roku. Každému z vás přišel email 

s přihlašovacími údaji. 

Každý z učitelů si ve výuce a komunikaci přes MS Teams a Školu OnLine našel trochu „svou cestičku“. Dle 

Vašich ohlasů jsme zjistili, že naše rozdílnost je především pro Vás nepřehledná. A protože období 

distanční výuky není otázkou týdnů, které byly nejdříve avizovány, ale předpokládejme měsíců, pokusili 

jsme se pro Vás sjednotit a nastavit jednotná komunikační pravidla.  

Tato pravidla jsme shrnuli do tabulky, kterou jsme rozpracovali, přidali obrázky a vytvořili pro vás Návod 

na distanční výuku.  

Důležité upozornění: aplikace Škola OnLine nefunguje na mobilních zařízeních vždy stoprocentně 

správně, kompatibilita je závislá na operačním systému (Android, Apple) i na jeho verzi. Z tohoto důvodu 

si informace, které se Vám zobrazují, porovnejte s informacemi, které se zobrazují na webové stránce 

www.skolaonline.cz. Zatím jsme zjistili, že mobilní verze na některých zařízeních neumožňuje 

v omluvence zadání důvodu absence, nezobrazuje zadané domácí úkoly nebo informace (poznámky) 

k hodinám. 
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Shrnutí základních informací pro žáky a rodiče 

 

 

Forma práce 
Informace o hodině/zadání Evidence docházky/ 

plnění úkolů 

Omlouvání 

žáci - Teams rodiče – Škola OnLine (ŠO) žáci rodiče 

on-line hodiny 

 rozvrh distanční výuky v 
třídním týmu 

 kalendář 

 informace o schůzce v 
v Příspěvcích týmu 

 rozvrh distanční výuky na 
webových stránkách školy 

 ŠO - informace k výuce  
On-line/SP 

 v ŠO docházka přítomen/ 
nepřítomen 

 

 při krátkodobých problémech 
během hodiny -> omluva 
vyučujícímu 

 

 omluvenka do 72 hodin v ŠO 
(preferujeme) nebo emailem 
třídnímu učiteli 

 

hodiny (SP) 
samostatné 

práce 

 Zadání  
-> práce, která se odevzdává     

        (odevzdání v den hodiny SP) 
 

 Příspěvek v Týmu 
-> práce, která se neodevzdává 
 

 ŠO - informace k výuce  
-> „SP odevzdat 9. 11. – téma -     
     popř. bližší info“ 
 
-> „SP – téma - popř. bližší info“ 
     (SP se neodevzdává) 

 

 při neodevzdání -> v ŠO – 
výchovná opatření se zobrazí 
jiná poznámka  
„M - SP neodevzdána“ 
 

 hodnocení -> nepovinné 

 

 Při krátkodobé absenci 
(nefunkční síť/mobil/PC, 
nevolnost…)  
-> omluvení vyučujícímu 
předmětu + splnění práce v co 
nejkratším termínu nebo po 
dohodě s vyučujícím změna 
termínu 

 při neodevzdání -> podepsat 
v ŠO ve výchovných 
opatřeních sdělení o 
neodevzdané SP 

 

Úkol (DÚ,  
projekty, …) 

 Zadání  
-> úkol se odevzdává, 
informace v zadání 
 

 Příspěvek v Týmu 

 Zadáno při on-line hodině 
-> práce, která se neodevzdává 
 

 ŠO –  informace k výuce 
-> „Úkol odevzdat 9. 11. – téma -     
      popř. bližší info“ 
 
-> „Úkol – téma - popř. bližší info“ 
     (úkol se neodevzdává)      

 při nesplnění -> v ŠO – 
výchovná opatření se zobrazí 
jiná poznámka  
„M - Úkol neodevzdán“ 
 

 hodnocení -> nepovinné 
 

  



Podrobnější vysvětlení tabulky (viz výše) 

Formy práce při distančním vzdělávání 

1. On-line hodina  

 Probíhá podle rozvrhu distanční výuky formou videokonferencí přes Microsoft Teams. 

 Rozvrhy jsou zveřejněny na www.zsvolary.cz . 

 Rozvrhy ve Škole OnLine změněny nejsou, ale informace o tom, zda je hodina on-line nebo formou 

samostatné práce (SP), je zanesena v poznámce k hodině.  

Na webových stránkách najdete tyto poznámky v modrých kruzích s bílým i uvnitř.  

 

V mobilních aplikacích jsou tyto poznámky pod dlaždicí/složkou poznámky k hodinám. 

 

http://www.zsvolary.cz/


 Žáci mají rozvrh zveřejněn v jednom z týmů předmětu, který vyučuje jejich třídní učitel.  

 

 A on-line hodiny vidí v kalendáři. 

  



2. Hodina samostatné práce 

 Je součástí rozvrhu distanční výuky (zkr. SP) a žáci mají na tuto dobu zadanou práci v rozsahu max. 

45 minut. Doporučujeme, aby žáci vypracovávali zadanou práci ve chvíli, kdy mají SP hodinu 

v rozvrhu. 

Informaci o tom, že syn/dcera má zadanou samostatnou práci, najdete ve Škole OnLine, opět 

v poznámkách u hodin pod názvem SP odevzdat 13. 11. 

Na webových stránkách – modré kruhy s bílým i uvnitř 

 

 

V mobilních aplikacích jsou tyto poznámky pod dlaždicí/složkou Poznámky k hodině. 

  



 Žákům je samostatná práce zadávaná přes Microsoft Teams -   

o práce, které se odevzdávají -> přes oddíl zadání 

 

 

 

o práce, které se neodevzdávají -> jako zpráva v příspěvcích předmětu 

 

 

 



3. Úkol – DÚ, projekty, laboratorní práce, … 

 Jsou běžně zadávané úkoly nad rámec fyzické výuky při hodinách ve škole. Doba určená na jejich 

vypracování se liší podle náročnosti a cíle - fixace učiva, rozvoj tvůrčí činnosti, zvládnutí práce 

většího rozsahu, přípravy na další hodinu, …  

 U náročnějších projektů a úkolů (laboratorní práce, jazykové projekty, trojrozměrné objekty apod.) 

může být požadováno jejich fyzické předložení po znovuotevření školy – bude přesně uvedeno 

v zadání. 

 Informaci o tom, že syn/dcera má zadaný úkol, najdete u vyučovací hodiny, kdy byl zadán, opět 

v poznámkách k hodině.  

 V případě odevzdávaného úkolu bude informace nazvána Úkol odevzdat 13. 11. 

 Žákům jsou úkoly zadávány přes Microsoft Teams -   

o práce, které se odevzdávají -> přes oddíl zadání 

o práce, které se neodevzdávají -> ústně při on-line hodinách nebo v příspěvcích předmětu.  



Hodnocení a klasifikace žáka při distanční výuce na 2. st. 

 Neodevzdání samostatné práce nebo úkolu vyučující evidují v elektronické ŽK Škola OnLine.  

 Informace se zobrazí ve výchovných opatřeních jako jiná poznámka s textem M - SP neodevzdána 

nebo M - Úkol neodevzdán. 

 Nepřítomnost na on-line hodinách a neodevzdávání zadaných prací povedou ke komplikacím se 

závěrečným hodnocením žáka (nedostatek podkladů ke klasifikaci), žákovi v tomto případě může 

být odložena klasifikace a navrženo komisionální přezkoušení. 

Informace o neodevzdání SP/Úkolu na PC 

 

Informace o neodevzdání SP/Úkolu v mobilní aplikaci – dlaždice/složka Výchovná opatření  

Neodevzdané práce musí být 

podepsány zákonným zástupcem. 

Zde je vidět, že mobilní aplikace 

nefunguje správně. Přestože se 

jedná o stejného žáka jako výše u PC 

varianty, nejsou zde zobrazeny 

žádné záznamy!!! 



Omlouvání žáků z distanční výuky a doplňování zameškaného učiva 

 Běžnou absenci zákonný zástupce omlouvá žáka do 3 dnů od počátku absence třídnímu učiteli 

prostřednictvím Školy OnLine (upřednostňujeme) nebo e-mailem. Absenci, kterou víte s předstihem 

(plánované lékaře, …), omlouvejte dopředu.  

Omluvenka na webové stránce  

Omluvenka přes mobilní aplikaci 

 Při krátkodobé absenci (nefunkční síť/mobil/PC, nevolnost…)  

o Na on-line hodině se žák omlouvá vyučujícímu předmětu. Učitel může zadat náhradní práci. 
o Na hodině samostatné práce splní zadanou práci v co nejkratším termínu nebo po dohodě 

s vyučujícím se domluví na změně termínu. 

 Doplnění zameškaného učiva 

o Při krátkodobé absenci (např. momentální výpadek připojení, technické problémy, 

nevolnost, lékař…) – žák se domluví s vyučujícími na termínu doplnění a odevzdání učiva. 

o Při dlouhodobé absenci - individuální dohoda rodičů s třídním vyučujícím a žáci s vyučujícími 

předmětů společně vytvoří plán na doplnění látky.  

Vyberte období a sdělte důvod absence. 



Instrukce k registraci do portálu Škola OnLine 

 V průběhu září byly Vám, zákonným zástupcům, rozeslány emaily s registračními údaji do portálu 

Škola OnLine. Po registraci se dostanete k rodičovskému účtu elektronické žákovské vašeho dítěte.  

 Emaily byly rozesílány hromadně, proto Vám je mohl poštovní klient vyhodnotit jako SPAM/ 

nevyžádanou poštu. Žáci o tom byli informováni a měli Vám tuto informaci sdělit. 

 Pokud se potřebujete ještě registrovat a nemáte v emailové schránce email s registračními údaji, 

kontaktujte Mgr. Petra Kunce (petr.kunc@zsvolary.cz). 

mailto:petr.kunc@zsvolary.cz

