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PRŮBĚH DISTANČNÍ VÝUKY BYL PO CELOU 
JEJÍ DOBU SLEDOVÁN
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Jaký počet žáků 

v 1. pololetí školního 

roku 2020/2021

zůstal zcela mimo 

vzdělávací systém?

10 500 a více
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Jaký podíl žáků se nemohl vzdělávat online?

jaro 2020

250 000

podzim 2020

50 000
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JAKÉ BYLO ZAPOJENÍ ŽÁKŮ 

A JAK PROBÍHALO JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ?
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Podíly žáků se SVP zapojených v on-line synchronní výuce

1. stupeň 

ZŠ

2. stupeň 

ZŠ

obor 

gymnázium

maturitní 

obory

nematuritní 

obory

podíl žáků (všech), kteří byli 

během hospitací v on-line 

hodinách skutečně přítomni

88,2 % 91,5 % 92,8 % 85,9 % 79,6 %

podíl žáků se SVP, kteří byli 

během hospitací v on-line 

hodinách skutečně přítomni

87,7 % 89,2 % 87,9 % 84,6 % 71,5 %

podíl žáků se SVP, kteří měli být 

přítomni, ale nebyli
12,3 % 10,8 % 12,1 % 15,4 % 28,5 %
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Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání
Přístupy a postupy škol při návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání v ZŠ a SŠ na konci 

2. pololetí školního roku 2020/2021



8

8

šetření ČŠI: červen 2021 

1 465 ZŠ / 540 SŠ

řízený rozhovor s řediteli škol / 

dotazníky pro třídní učitele

12 230 učitelů 1. stupně ZŠ  

9 779 učitelů 2. stupně ZŠ 

5 806 učitelů SŠ

elektronický dotazník vyplnilo

27 815 učitelů
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VYUŽITÍ METODICKÉHO DOPORUČENÍ MŠMT 
PRO NÁVRAT ŽÁKŮ

90 85

Ředitelé postupovali 

v souladu s doporučením

ZŠ SŠ

70 60

Alespoň některé části 
byly pro učitele přínosné

ZŠ SŠ

10 14

Učitelé se s doporučeními 

vůbec neseznámili

ZŠ SŠ
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REALIZACE ADAPTAČNÍHO OBDOBÍ

Dva hlavní přístupy:

5 %

19 %

14 %

39 %

5 %

8 %

3 %

38 %

4 %

35 %

3 %

3 %

méně než týden

jeden týden

jeden až dva týdny

dva týdny

tři týdny

do konce školního roku

ZŠ SŠ

Dohodnutá doporučení k hodnocení po návratu žáků do škol

25% ZŠ a 40% SŠ
délka adaptačního období omezena na jeden týden nebo méně 

→ nedostatečné pro adekvátní adaptaci žáků

IT
E
M 
01

4
.

přizpůsobení se systému prezenční výuky ze strany 

žáků, na jejich opětovné zapojení do prezenční výuky,

na obnovení jejich návyků spojených s organizací 

prezenční výuky a s pravidelným plnění povinností apod. 

orientace na jednotlivé žáky a jejich konkrétní potřeby 

a akcentování např. minimalizace stresu pramenícího 

z nejistoty, jak bude konec školního roku v prezenčním 

režimu vypadat, a navození přátelské atmosféry poté, 

kdy se po velmi dlouhé době prezenčně zase všichni 

setkali ve škole.

. 

1

2
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REFLEXE A DOPADY DISTANČNÍ VÝUKY
Úprava vzdělávacího obsahu po návratu žáků

80 % škol
upravilo vzdělávací obsah 

pro návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání, 

tak, aby v čase do konce školního roku byli 

žáci vzděláváni skutečně jen v tématech, 

které jsou stěžejní a důležité pro další 

návaznost a další vzdělávání
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REFLEXE A DOPADY DISTANČNÍ VÝUKY
Hodnocení žáků po návratu

Využití doporučených kritérií pro hodnocení žáků

93 % 89 %
76 %

54 % 53 % 46 % 52 % 46 % 44 % 38 % 34 %
25 %

91 % 89 %

73 %

51 %
44 %

35 %
50 %

42 % 41 %
35 %

27 % 21 %

aktivita při

distanční

výuce

plnění

zadaných

úkolů

účast na

distanční

výuce

plnění dalších

doplňkových

úkolů

osvojení

nových

dovedností

v oblasti

komunikace

osvojení

nových

digitálních

kompetencí

schopnosti

udržet nabyté

znalosti

i dovednosti

a používat

později

řešení

problémů

spojených

s distanční

výukou,

tvořivost

schopnost

organizovat si

čas a učení

participace na

skupinových

úkolech

osobní

portfolio žáka

podpora

spolužáků při

vzdělávání

ZŠ SŠ
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REFLEXE A DOPADY DISTANČNÍ VÝUKY
Klasifikace žáků po návratu

15% ZŠ a 6% SŠ 

se před koncem 2. pololetí chystalo provést  
změny ve způsobech závěrečného hodnocení 

oproti 1. pololetí  

Podle ředitelů škol
Ve významné skupině ZŠ, 

které uvažovaly o změně 

způsobu hodnocení, chtěli 

ředitelé škol doprovodit 

klasifikaci dalšími 

podrobnějším 

komentářem, který vlastně 

neměl být součástí 

oficiálního závěrečného 

hodnocení). 

 rozšíření již zavedené kombinace slovního 

hodnocení a klasifikace pro další žáky 

nebo třídy, 

 nové zavedení slovního komentáře ke známkám



14 500 
žáků 

1. stupeň ZŠ

VZDĚLÁVACÍ ROZDÍLY MEZI ŽÁKY 
PO OBDOBÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Tito žáci mají dle vyjádření učitelů navíc tak rozsáhlé mezery, že na vyřešení jejich 

situace bude třeba počítat nejméně s celým školním rokem 2021/2022. 

22 000 
žáků 

2. stupeň ZŠ

18 000 
žáků SŠ
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1,5 %1,5 %

1,0 %1,0 %

1,0 %1,0 %
1,5 %1,5 %

0,8 %0,8 %

1,5 %1,5 %

1,9 %1,9 %
1,3 %1,3 %

1,5 %1,5 %

1,8 %1,8 %

0,7 %0,7 %

1,0 %1,0 %
2,1 %2,1 %

0,8 %0,8 %

0,8 %0,8 %

2,3 %2,3 %

1,9 %1,9 %

2,3 %2,3 %

2,1 %2,1 %

1,3 %1,3 %

1,3 %1,3 %
2,0 %2,0 %

1,8 %1,8 %

1,1 %1,1 %

3,5 %3,5 %

2,6 %2,6 %

VZDĚLÁVACÍ ROZDÍLY MEZI ŽÁKY 
PO OBDOBÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

žáci na 1. stupni ZŠ žáci na 2. stupni ZŠ žáci na SŠ

Kraje s nejnižším a nejvyšším podílem žáků s rozsáhlými mezerami ve znalostech
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ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
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DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY

 Využívat metodickou podporu ze strany MŠMT i dalších organizací a institucí tak, aby byly co 

nejefektivněji odstraněny nejvýraznější nedostatky ve vzdělání žáků způsobené distanční výukou. 

 Diskutovat na úrovni školy o obsahu, zaměření a míře detailu vlastního školního vzdělávacího 

programu a také o možnostech jeho úprav s cílem zvýšit relevanci a efektivitu poskytovaného 

vzdělávání.

 Věnovat zvýšenou pozornost kvalitě komunikace uvnitř školy, mezi vedením školy 

a učiteli, mezi učiteli navzájem, mezi učiteli a žáky i mezi školou a rodiči žáků, tak, aby se všechny 

relevantní informace dostaly ke svým adresátům včas a byly správně pochopeny a správně 

vyhodnoceny.

 Posilovat roli třídních učitelů a vytvářet organizační prostor pro jejich práci se žáky ve třídě.

 Využít zkušeností s hodnocením v období distanční výuky a zvážit proměnu kritérií pro hodnocení 

tak, aby odrážela širší spektrum schopností a dovedností než jen účast, plnění povinností a aktivitu 

v hodině.

 Systematicky se věnovat podpoře žákům, kteří nedosahují dobrých výsledků a současně rozvíjet 

potenciál žáků nadaných a talentovaných.
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DOPORUČENÍ PRO MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 I nadále vytvářet metodická doporučení, která budou reagovat na potřeby vedení škol a učitelů.

 Metodicky podporovat ředitele škol v efektivních způsobech podpory pedagogů, které realizují ve 

svých školách (co se jim daří, osvědčilo, příp. co zkoušeli a nepřineslo to výsledky).

 Vytvářet cílenou podporu ředitelům i učitelům pro zkvalitnění hodnocení žáků.

 Podporovat ředitele škol tak, aby byli schopni vytvářet efektivní podporu žákům, kteří nedosahují 

dobrých výsledků ve vzdělávání.

 Zvýšit důraz na metodickou podporu činností třídních učitelů s cílem podpořit kontinuální zvyšování 

kvality jejich práce a zdůrazňovat jejich význam pro úspěšné řešení dopadů distančního vzdělávání.

 Metodicky podpořit ředitele škol v efektivních formách komunikace a spolupráce s rodiči.

 Podporovat výměnu zkušeností ředitelů a učitelů ve využívání efektivních forem zlepšování výsledků 

vzdělávání všech skupin žáků (jak se jim dařilo zkvalitnit výsledků žáků se nedostatky, co se osvědčuje 

v daných předmětech apod.).



DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc. | ústřední školní inspektor


