
Vážení rodiče, milí žáci, 

vzhledem k současné epidemiologické situaci bude výuka většiny žáků i nadále probíhat distančně      

a musíme být připraveni i za těchto podmínek zvládnout proces vzdělávání co nejlépe a po jakkoli 

dlouhou dobu. K tomu je zapotřebí součinnosti všech tří stran: učitelů, žáků a rodičů, o kterou Vás 

tímto velmi žádám … 

V posledních dnech se při on-line hodinách se setkáváme opakovaně s problémy, které narušují 

výchovně-vzdělávací proces, snižují efektivitu a plynulost práce.   

Problémy, se kterými se setkáváme při on-line vyučování: 

• Žák se sice do on-line hodiny přihlásí, ale po vyvolání nereaguje. 

• Žák po vyvolání reaguje se zpožděním a neví, jaké učivo je zrovna probíráno. (On-line výuku 

nesleduje a zabývá se jinými činnostmi.) 

• Po vyvolání je evidentní, že žák nemá klid na práci- zapnuté rádio, Tv, rušné prostředí…. 

• Žák nemá vytvořené podmínky pro výuku (leží v posteli).  

• Žák má na starost malého sourozence v době, kdy „je ve škole“. Nemůže se soustředit na 

práci.  

• Žák opakovaně tvrdí, že má problémy s elektronikou- mikrofonem, WiFi apod. 

U těchto žáků bude vyžadováno mít zapnuté kamery po celou dobu výuky, aby měl učitel přehled o 

jejich aktivitě. V případě problémů s elektronikou zajistí zákonný zástupce opravu závady nebo 

kontaktuje školu (tř. učitele, ředitele) a zajistí si zapůjčení školního funkčního vybavení (noteboook, 

kamera). Škola může také zapůjčit sluchátka, aby se sourozenci, kteří se učí v jedné místnosti 

souběžně, navzájem nerušili. 

Zákonný zástupce je povinen neúčast na online hodině omlouvat stejně, jako nepřítomnost při 

prezenční výuce ve škole, to znamená do 3 dnů prostřednictvím žákovské knížky nebo e-mailem. 

Nemohou se omlouvat sami žáci přes chat a podobně. Za neúčast bude považováno pozdní 

přihlašování do hodiny (tolerance 5 minut), nereagování na vyvolání učitele apod. Bez omluvy rodičů 

bude hodina evidována jako neomluvená. 

Citace z: Úřad pro ochranu osobních údajů 

„Může školské zařízení při distanční výuce požadovat, aby měl žák zapnutou kameru?   

Distanční výuka, jako provizorní forma vzdělávání, má co nejlépe kopírovat podmínky výuky ve třídě. 

Kontakt vyučujícího se žákem/studentem je jistě žádoucí a v některých případech patrně nezbytný.   

Požadavek, aby měl žák zapnutou kameru, je důsledkem legitimního stanovení prostředků zpracování 

osobních údajů žáků nebo studentů při distanční výuce v nastalé situaci, pro splnění úkolu ve veřejném 

zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), kterým je 

škola jako správce osobních údajů pověřena na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zároveň však škola 

pochopitelně musí přizpůsobit distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak 

také svým personálním a technickým možnostem…“ 

celý článek na: https://www.uoou.cz/ze-skolstvi/ds-5088/p1=5088 

Věřím, že společně se nám podaří zachovat co možná nejlepší úroveň vzdělávání a děkuji za Vaši 

spolupráci. 

V Žamberku 1.2.2021              Mgr. Jaromír Žejdlík, ředitel školy   


