
Pravidla distanční výuky 

• Distanční výuka je pro žáky povinná, přičemž zákonní zástupci žáků jsou v jejím 

průběhu povinni pravidelně spolupracovat se školou (viz školní řád).   

• K distančnímu vzdělávání žáků je využívána aplikace MS Teams. Nemůže-li se 

z technických nebo jiných důvodů žák práce v této aplikaci účastnit, má právo po 

domluvě s vyučujícím na náhradní způsob výuky a komunikace. 

• Další kontakt s pedagogickými pracovníky (pedagogové, asistenti pedagogů, 

vychovatelé, výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog) je možný pomocí 

školního informačního systému Škola online, emailů, případně telefonicky. Příslušné 

kontakty jsou uveřejněny na webových stránkách školy a jsou (včetně komunikace 

v aplikaci MS Teams) prvořadě určeny pro žáky ZŠ Brno Arménská 21, p. o. a 

jejich zákonné zástupce. V případě podezření na zneužití těchto kontaktů a odkazů 

neoprávněným způsobem budeme tyto aktivity zvažovat k předání orgánům činným 

v trestním řízení. 

• Z důvodu odpočinku žáka nemusí vždy vyučovací hodina trvat 45 min. Členění 

vyučovací hodiny je plně v kompetenci příslušného vyučujícího a může být rozdělena 

na on-line část a samostatnou práci nebo procvičování bez nutnosti připojení k internetu. 

• Na stanovenou hodinu dle rozvrhu se přihlašují pouze žáci dané třídy, přítomnost 

ostatních osob je pro výuku nežádoucí a jejich přihlašování působí zbytečné komplikace 

v hodině. 

• V průběhu distanční výuky budou žáci klasifikováni. 

• Absence žáka při distanční výuce se zapisuje do třídní knihy.  

• Nemůže-li se žák zúčastnit distančního vzdělávání, je povinností zákonného zástupce 

jej řádně a včas omluvit. Omlouvání nepřítomnosti žáka a jeho uvolňování 

z jednotlivých hodin se uskutečňuje pomocí školního informačního systému a řídí se 

pravidly uvedenými ve školním řádu (viz Omlouvání nepřítomnosti žáka a jeho 

uvolňování). 

• Žák nebo zákonný zástupce může přijít do školy vyzvednout/ odevzdat např. pracovní 

listy, úkoly či ICT techniku. Intenzivnější kontakt mezi žákem a pedagogickým 

pracovníkem je, s ohledem na omezení volného pohybu osob, zakázán. 

• Pořizování, sdílení či šíření jakýchkoliv záznamů (audio, audiovizuálních, 

fotografických atd.) z distanční výuky je přísně zakázáno. V případě porušení tohoto 

zákazu bude dle závažnosti a míry porušení udělen snížený stupeň z chování. Případné 

pořízení záznamu je možné pouze se souhlasem příslušného vyučujícího, sdílení 

záznamu je však i v tomto případě zakázáno. Porušováním tohoto zákazu se vystavujete 

postihu nejen z titulu školního řádu, ale zejména trestněprávní zodpovědnosti z hlediska 

občanského zákoníku a platné související legislativy v rámci GDPR. 

• Dlouhodobé, opakující se chování namířené proti jakémukoli účastníku distančního 

vzdělávání ZŠ Arménská (tzn. i online výuky) se záměrem mu ublížit, ponížit (např. 



nevhodné komentáře, zastrašování, obtěžování, vyčleňování z kolektivu třídy) z pozice 

převahy, kdy se oběť cítí ohrožena a bez možnosti adekvátní obrany je hodnoceno jako 

kyberšikana a bude i stejným způsobem okamžitě řešeno relevantními zástupci školy 

(viz školní řád, tzn. dle míry provinění sníženou známkou z chování). 

 

Pokyny k online výuce: 

 

• Před zahájením online hodiny má mít žák připraveny potřebné pomůcky, např. učebnici, 

sešit, pracovní sešit, psací potřeby, pracovní list, případně sluchátka atd. 

• Pokud se žák nepřipojuje přes mobilní telefon, je dobré si vypnout v mobilu zvuk a dát 

ho dál od PC, protože signál z mobilního telefonu občas ruší další zařízení. 

• Na vyučovací hodinu se žák hlásí pouze z jednoho zařízení, nikoliv z více přístrojů 

souběžně. 

• Do mikrofonu mluvit zřetelně a pomalu. Od počítače sedět v dostatečné vzdálenosti. 

• Připojovat se z místa, kde žáka nebude nikdo rušit. 

• Žák mluví pouze v případě, že ho vyučující vyzve ke komunikaci. 

• Žák je povinen respektovat pokyny učitele při výuce. 

• Je zakázáno nahrávat průběh online výuky, nebo pořizovat jiný videozáznam. 

• Žákům je zakázáno vypínat zvuk a odpojovat ostatní účastníky z probíhající on-line 

vyučovací hodiny a jiným způsobem úmyslně narušovat průběh online hodin (nevhodné 

používání chatu, mluvení bez vyzvání, vydávání různých zvuků, vulgární chování vůči 

spolužákům nebo učiteli, používání mobilu při výuce apod.) 

• Během online výuky jsou žáci povinni dodržovat pravidla slušného chování a řídí se 

platným školním řádem. V opačném případě bude žák při porušování pravidel z online 

hodiny odpojen, může dostat poznámku. Při opakovaném porušování pravidel budou 

žákovi udělena kázeňská opatření. Podle závažnosti porušení pravidel – napomenutí 

třídního učitele, důtka třídního učitele, druhý stupeň z chování. 

• Pokud učitel není na začátku hodiny připojen nebo se během hodiny odpojí (vypadnutí 

WI-FI), zůstanou žáci u svých PC, mobilů apod. a vyčkají dalších pokynů. 

• Distanční vzdělávání je povinné. Pokud se žák výuky nemůže účastnit, je nutné neúčast 

na vyučování omluvit. Omluvenku zasílá zákonný zástupce. 

• Vyučující zapíše rovněž absenci, pokud zjistí, že žák online hodinu v průběhu opustil 

nebo přišel pozdě. Žákovi bude také zapsána absence v případě, že při online hodině 

nereaguje na pokyny vyučujícího ústně ani písemně (např. přes chat), a toto následně 

nevysvětlí. 

• V případě technických problémů, které znemožní online výuku, je zákonný zástupce 

povinen kontaktovat třídního učitele. 

• Probíranou látku si žáci průběžně opakují a procvičují. Zadané úkoly odevzdávají včas 

a v domluvené podobě. Pokud nemůže žák z technických důvodů něco splnit, kontaktuje 

vyučujícího a domluví si náhradní způsob odevzdání úkolu. 

• Každý žák i jeho zákonní zástupci mají právo si domluvit s pedagogickými pracovníky 

školy individuální konzultaci. 


