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Příloha č. 3 ke školnímu řádu k 1.2.2021  

 VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM 
 
Tímto se upravuje Školní řád Základní školy a mateřské školy Gustawa Przeczka 
s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace ve znění 
platných dodatků od 1.2.2021 takto: 
 
V části „Vzdělávání distančním způsobem - Pravidla pro hodnocení a poskytování 
formativní zpětné vazby“ se vkládá v závěru odstavec: 
· Informace k omlouvání absencí žáků, kteří se nemohli účastnit on-line výuky 
pomocí Google Meet 
 
Dle metodického doporučení MŠMT ze dne 23.9. 2020 je absence při distanční výuce 
posuzována podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli jen podle doby vzdělávacích 
aktivit. Např. při asynchronní či off-line výuce (vysvětlení pojmů níže) nezáleží, v jaké 
denní době a jak rychle žák pracuje, nýbrž zda odevzdává úkoly či výstupy své práce 
ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů. Proto se při těchto 
způsobech výuky absence nijak neeviduje. 
 
Při videokonferenci pomocí Google Meet je nepřipojení se k on-line přenosu považováno 
za absenci, pokud s jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob 
zapojení. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční 
vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 
kalendářních dnů po začátku absence. 
 
Pokud se tedy žák nebude moci z nějakého důvodu (technické problémy, výpadek 
internetu, návštěva lékaře…) připojit k on-line výuce pomocí Google Meet, je nutné, aby 
zákonný zástupce omluvil žáka u třídního učitele. Pro omlouvání absence se používá 
způsob, jakým se omlouvá nepřítomnost při prezenční výuce (telefonicky, e-mailem, 
SMS zprávou) nebo elektronicky na webových stránkách školy: www.pzstrinec.cz 
-v puzzlu „USPRAWIEDLIWIENIE“. 
 
Nebude-li absence žáka tímto způsobem omluvena, bude považována 
za neomluvenou. 
 
Vysvětlení pojmů: 
Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky. 
 
1) On-line výuka je způsob vzdělávání na dálku, který probíhá prostřednictvím internetu a je 
podporován nejrůznějšími digitálními technologiemi a softwarovými nástroji. 
 
Rozlišujeme synchronní a asynchronní on-line výuku: 
- při synchronní výuce je učitel propojen s žáky prostřednictvím nějaké komunikační 
platformy v reálném (stejném) čase. Častou formou této výuky je realizace on-line hodin 
pomocí videokonferenčních nástrojů dle předem stanoveného rozvrhu. 
 
- při asynchronní výuce žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim 
zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají. Využívány pro tento druh 
práce mohou být nejrůznější platformy, portály, výukové aplikace, videa, atp. 
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2) Off-line výuka je způsob vzdělávání na dálku, který neprobíhá přes internet a k 
realizaci nepotřebuje digitální technologie. Nejčastěji se jedná o samostudium a plnění úkolů 
z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů.  
 
Off-line výuka je realizována výhradně u žáků, kteří nemají technické vybavení na on-line 
výuku. Zadávání úkolů při off-line výuce může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických 
případech i osobně, dle předchozí domluvy s konkrétním žákem/zákonným zástupcem. 
 
Příloha č. 3 nabývá účinnosti dnem: 1.2.2021 
 
Příloha č. 3 projednána Pedagogickou radou dne 26.2.2021 
 
 
Mgr. Anna Ježová, ředitelka školy 
 

 

V Třinci dne 26.2.2021 

 

Mgr. Anna Ježová 

ředitelka školy 

                                                    


