
DODATEK DO ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 

DISTANČNÍ VÝUKA 

Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. Zákonem č. 349/2020 Sb. vydaného 24.8.2020 

s platností od 25.8.2020 dle § 184a se zavádí: 

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách 

1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení 

mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona 

o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, studijní 

skupiny, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. 

2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího 

programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

3. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. 

Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při 

klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat. A to 

písemně na e-mail třídního učitele nebo telefonicky třídnímu učiteli. Vždy se však vyžaduje tuto 

omluvenku zapsat i do žákovské knížky. 

Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí 

škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání: 

a) Základním komunikačním prostředkem je webová aplikace Bakaláři. Zde budou instrukce k průběhu 

distančního vzdělávání. 

b) Distanční vzdělávání bude probíhat prostřednictvím aplikací Google (zejména Classroom/Učebna 

pro 5. - 9. ročník a Meet pro všechny). Pedagogičtí pracovníci i žáci od 5. ročníku mají školní maily, přes 

které se do aplikací dostanou. Žáci i rodiče obdrží rozvrhy s vyznačením pravidelných videohodin. 

c) Škola podle svých možností zajistí žákům i pedagogickým pracovníkům techniku, aby se distančního 

vzdělávání mohli účastnit (notebooky). 

d) Pro případ, že by ani přes výše uvedené nebylo možné u některých žáků realizovat distanční výuku 

způsobem uvedeným pod písmeny b) a c), budou vyučující kontaktovat zákonné zástupce žáků 

(Bakaláři, telefon) a společně se dohodnou na jiném způsobu vzdělávání (pracovní listy ap., 

k vyzvednutí ve škole - vestibul, kancelář, ...). 

e) Po dobu distanční výuky budou žáci hodnoceni a klasifikováni podle Pravidel pro hodnocení 

výsledků vzdělávání, která jsou součástí Školního řádu naší školy. Při hodnocení bude zohledněna 

aktivní účast na distanční výuce. Učitelé budou využívat i formativní hodnocení, které bude žákům 

i jejich rodinnému zázemí poskytovat co  nejpřesnější zpětnou vazbu nejen o kvalitě splnění zadání, ale 

i o dosaženém pokroku, upozorní na nedostatky a napoví cestu ke zlepšení. 


