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Distanční výuka od 5. 10 2020 do 18. 10. 2020 

Vážení rodiče, žáci, studenti a zaměstnanci školy.  

Dne 30. září 2020 bylo vydáno usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu 
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin 
dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
a usnesení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 11/2020. 
 

Na základě těchto usnesení dochází na naší škole od 5. října 2020 do 16. října 2020 

k následujícím opatřením. 

Naše škola bude na 14 dní uzavřena. V tomto období bude probíhat distanční výuka. 
Protože jsme odborná škola, bude v tomto období za přísných epidemiologických pravidel   
praktická výuka na SŠ a VOŠ realizována (dle možností smluvních partnerů pro praktické 
vyučování), a to dle upraveného harmonogramu.  
Na základě novely školského zákona č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 byla 
stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích.  
Zákonem je nyní nově stanovena a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích 
zajistit vzdělávání distančním způsobem pro žáky a studenty a zároveň b) je stanovena 
povinnost žáků a studentů se tímto způsobem vzdělávat.    
Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat formou on-line či off-line výuky.   
On-line výuka probíhá zpravidla prostřednictvím internetu.  
Off-line výuka je takový způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet.  Nejčastěji 
se jedná o samostudium a plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů nebo 
plnění praktických úkolů.                                                           
Za všech okolností je třeba, aby učitel monitoroval zapojování jednotlivých účastníků a 
poskytoval jim individuální konzultace a studijní podporu.  
Škola se bude snažit, aby výuka probíhala v největší možné míře on-line. Žáci i studenti byli 
v rámci hodin IKT připravováni na tento způsob výuky, kde základním nástrojem bude 
platforma Teams.  
Výuka bude probíhat ve střední škole dle ŠVP a ve vyšší škole v souladu s akreditovaným 
vzdělávacím programem dle upraveného rozvrhu.  
Informačním kanálem bude platforma Teams, společný e-mail a systém Bakalář (změny 
rozvrhu, hodnocení vzdělávání).   
V případě problémů při distanční výuce je možné se obrátit na Mgr. Stanislava Šmerdu nebo 
na třídního učitele.  
Věřím, že společnými silami nelehký úkol zvládneme. 
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RNDr. Marie Vystrčilová 

SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou 


