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 Vnitřní směrnice k řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti 

s onemocněním COVID-19 a pravidla distanční výuky na GVN 

 
  

Vypracoval: Mgr. Lenka Vetýšková, ředitelka školy  

Schválil: Mgr. Lenka Vetýšková, ředitelka školy 

Předpis nabývá platnosti dne: 29.9.2020 

Předpis nabývá účinnosti dne: 30.9.2020 
 

Č. j. GVN 953/2020 

 

Ve školském zákoně byla novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 08. 

2020 stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných 

situacích uzavření školy či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách. Zákonem 

je nově stanovena: 

a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním 

způsobem pro žáky 

b) je stanovena povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat 

1. Rozvrh hodin pro distanční výuku 

Rozvrh hodin distanční výuky bude vycházet z případného upraveného rozvrhu 

platného po dobu konání distanční výuky. Takto upravený rozvrh žáci obdrží 

prostřednictvím školní e-mailové adresy. Distanční rozvrh je zahájen s okamžitou 

platností od vyhlášení data distanční výuky a probíhá do data jejího ukončení. Přechod 

z prezenční na distanční výuku je vedením školy oznámen na webových stránkách 

školy, www.gvn.cz, a v elektronickém systému Edupage. V době vyznačené rozvrhem 

probíhá výuka předmětu nejčastěji on-line formou. Ve škole je používán jednotný 

systém Teams. V případě volby jiné formy výuky konkrétní hodiny vyučující informuje 

žáky dané třídy. Délka vyučovací distanční hodiny závisí na rozhodnutí vyučujícího a  

je vždy v rozsahu 30 – 45 minut.  

2. Předměty a hodinové dotace v době distanční výuky 

V distančním rozvrhu jsou zařazeny všechny předměty s výjimkou Tv, Vv a Hv. 

V případě, že bude výuka distančním způsobem delší než jedno čtvrtletí, budou výše 

uvedené předměty klasifikovány na základě zadaného domácího projektu. V některých 

hodinách může vést on-line výuku i vyučující, který ve stálém rozvrhu žáky nevyučuje.  

 

 

http://www.gvn.cz/
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3. Docházka v době distanční výuky 

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

knihy. Omlouvání nepřítomnosti probíhá dle školního řádu. Omluvu zasílá zákonný 

zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák elektronickou formou třídnímu učiteli. 

Žákům budou umožněny konzultace s vyučujícími vždy na základě předchozí domluvy 

a za podmínky dodržení všech hygienických a bezpečnostních opatření. 

4. Hodnocení žáků v době distanční výuky 

Hodnocení žáků probíhá podle pravidel hodnocení, která jsou součástí školního řádu. 

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

podkladů pro hodnocení žáka.  V případě distanční výuky delší než 2 měsíce budou 

pravidla pro hodnocení upřesněna. 

 

 

 

V Jindřichově Hradci 29.9.2020 

 

 

 

 

                                                                                 Mgr. Lenka Vetýšková 

                                                                                        ředitelka školy 
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