
Vedení distanční výuky v systému Škola OnLine 
 

V souvislosti s aktuální situací vydalo MŠMT dne 24. 9. 2020 Metodiku pro vzdělávání distančním 
způsobem. Na základě této metodiky bychom vám rádi ukázali, jak jednotlivé body uvést do praxe v 
aplikaci Škola OnLine. 

 

Smíšená/hybridní výuka 
 
Použije se v případě, kdy výuka v dané třídě probíhá distančním i prezenčním způsobem zároveň. 

 
Rozvrh 

 Není nutné provádět jakékoliv změny. 

 
Třídní kniha 

 Evidence probraného učiva – probíhá stejným způsobem jako při prezenční výuce. 
 Evidence absence – probíhá stejným způsobem jako při prezenční výuce. 

 
Evidence distanční výuky 
 
Dle doporučení MŠMT je nutné zaevidovat datum, kdy vybraní žáci třídy zahájili distanční způsob 
výuky. 

Pro tento účel jsme vytvořili v aplikaci Škola OnLine nový formulář, kde se zapisují poznámky pro 
třídní knihu. 

 V menu aplikace zvolte Třídní kniha – Třídní kniha – Poznámky ke třídě.  
 Na tomto formuláři vyberte třídu, ve které probíhá smíšený způsob výuky. Stiskněte tlačítko 

Nová poznámka.  
 Při vytváření nové poznámky nastavte datum, od kdy vybraní žáci zahájí distanční způsob 

výuky. Do textu poznámky napište jména těchto žáků. Např. „Distanční výuka – Jan Novák, 
Jiří Krotil, Josef Vomáčka“. Následně poznámku uložte. 

 Každou takto vytvořenou poznámku můžete smazat či upravit dle potřeby 



 

Obrázek 1: Poznámka ke třídě – seznamové zobrazení 

 

 

Obrázek 2: Poznámka ke třídě – detail poznámky 

 
 

Distanční výuka 
 
Toto nastavení aplikace využijete v případě, kdy celá třída nebo více tříd ve škole je vzděláváno 
distančním způsobem. 
 

Rozvrh hodin 
 

 Vytvořte novou verzi rozvrhu hodin. V menu zvolte Rozvrh a suplování – Rozvrh – Verze 
rozvrhu. V případě potřeby můžete využít i zaškrtávací pole „Vytvořit kopií“. 



 

Obrázek 3: Nová verze rozvrhu 
 

 Následně v menu Rozvrh a suplování – Rozvrh – Úvazky učitelů upravte úvazky učitelů dle 
potřeby. Výuku ve vícehodinových blocích je možné nastavit pomocí položky „Délka“ . 
V případě potřeby můžete pomocí položky „Cyklus“ nastavit i cykly u jednotlivých úvazků. 
Např.: jednou za čtrnáct dnů nebo jednou za šest týdnů. 

 
Obrázek 4: Úprava úvazků 
 

 Takto vytvořené hodiny je nutné umístit do rozvrhu hodin v menu Rozvrh a suplování – 
Rozvrh – Tvorba rozvrhu.  

 Po umístění hodin do rozvrhu je nutno pomocí tlačítka „Aktualizovat kalendář“ zaktualizovat 
kalendáře uživatelů od data zahájení distanční výuky. 

 Následně doporučujeme provést kontrolu rozvrhu, kterou naleznete v menu Rozvrh a 
suplování – Rozvrh – Kontrola rozvrhu. 
 



 

Obrázek 5: Kontrola nasazeného rozvrhu 
 

Třídní kniha 
 

 Evidence probraného učiva – probíhá stejným způsobem jako při prezenční výuce. 
 Evidence absence – probíhá stejným způsobem jako při prezenční výuce. 

 

Evidence distanční výuky 
 
Dle doporučení MŠMT je nutné zaevidovat datum, kdy třídy zahájily distanční způsob výuky. 

Pro tento účel jsme vytvořili v aplikaci Škola OnLine nový formulář, kde se zapisují poznámky pro 
třídní knihu. 

 V menu aplikace zvolte Třídní kniha – Třídní kniha – Poznámky ke třídě.  
 Na tomto formuláři vyberte třídu, ve které probíhá distanční výuka.  Stiskněte tlačítko Nová 

poznámka.  
 Při vytváření nové poznámky nastavte datum, od kdy v dané třídě probíhá distanční způsob 

výuky. Do textu poznámky napište např. „Distanční výuka“. Následně poznámku uložte. 
 Každou takto vytvořenou poznámku můžete smazat či upravit dle potřeby 

 

Obrázek 6: Poznámka ke třídě – seznamové zobrazení 
 



 

Obrázek 7: Poznámka ke třídě – detail poznámky 
 

 


