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ŠKOLNÍ ŘÁD 

 

Dodatek č.1  - DISTANČNÍ VÝUKA 
 

Distanční výuka bude probíhat ve formě on-line výuky, v individuálních případech ve formě off-

line výuky dle rozvrhu platného pro distanční výuku. 

Škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. 

Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o 

krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách. 

 

Povinnosti žáků a zákonných zástupců 

Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, a to v míře 

odpovídající okolnostem. Na pokyn vyučujícího musí mít žák zapnutou kameru. Je přísný zákaz 

pořizování nahrávek a fotografií z výuky. 

Zákonní zástupci jsou povinni nejpozději do 3 kalendářních dnů dokládat důvody nepřítomnosti 

žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě.  

V případě mimořádných opatření je žák povinen být vybaven ochrannými prostředky dýchacích 

cest a používat je předepsaným způsobem.  

 

 

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí: 

 - on-line výuku (5. až 9. ročník pracuje v učebně Google, 2. až 4. ročník zadává úkoly v Padletu, 

jejich distanční výuka probíhá prostřednictvím Meet v Google učebně). 

1. ročník pracuje individuálně ve spojení se zákonnými zástupci žáků – přesné zadávání úkolů a 

prezentací k výuce) a v individuálních případech off-line výuku (např. osobním předáváním 

písemných materiálů) 

- rozvrh stanovený pro distanční výuku 

- průběžnou kontrolní a hospitační činnost vedení školy.  

 

 

 Povinnosti pedagogických pracovníků: 

- komunikovat se zákonnými zástupci žáků,  

- zveřejňovat zadávané úkoly a následné správné řešení, 

 - informovat žáka o jeho výsledcích, poskytovat mu zpětnou vazbu, uplatňovat zejména 

formativní hodnocení a vést žáka k sebehodnocení 

- evidovat veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění 

učiva a tuto evidenci poskytnout vedení školy.  

 

 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání 

 Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o 

výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů. Je uplatňováno především formativní 
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hodnocení, klasifikačním stupněm, nebo slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva je 

provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku. Výsledky 

vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, prověrky), při 

distanční výuce jsou výsledky jeho práce ukládány v listinné nebo digitální podobě.  

 

 

 

Podmínky zacházení s majetkem školy  

V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické 

prostředky školy pro digitální komunikaci (notebook), tento majetek je zapůjčen uzavřením 

smlouvy o výpůjčce.  

 

 

 

Školní řád  - pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem či 

mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel tohoto školního řádu, pak 

ustanovení školního řádu, které jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí. 

 

 

Dodatek č. 1 školního řádu byl projednán a schválen školskou radou dne 23. 9. 2020 

Dodatek č. 1 školního řádu byl projednán pedagogickou radou dne 5. 10. 2020 

Dodatek č. 1 školního řádu nabývá účinnosti dne 5. 10. 2020 
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