
Dodatek č.1 ke Školnímu řádu s platností dnem schválení 

Do školního řádu je v souladu s Metodickým doporučením MŠMT nově doplněna kapitola: 

Vzdělávání distančním způsobem 

Zákonem je nyní nově stanovena  

 a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání 

distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a 

zároveň  

 b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat 

(s výjimkou žáků základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové 

zkoušky).  

  

Škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem z důvodu: 
 

• krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z 

důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví  

 

• nebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) 

dětí, žáků z nejméně jedné třídy nebo oddělení ve škole, musí škola vzdělávat dotčené 

děti/žáky/ distančním způsobem.  

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí 

více jak 50 % účastníků konkrétní třídy nebo oddělení, škola nemá povinnost poskytovat 

vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/ 

nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Prezenční výuka probíhá běžným 

způsobem. 

V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole (onemocnění či karanténa) týká více než 

50 % žáků konkrétní třídy či oddělení je škola povinna distančním způsobem vzdělávat 

žáky, kterým je zakázána osobní účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v 

prezenčním vzdělávání. V uvedených třídách probíhá tzv. „smíšená výuka“(pro jednu 

skupinu prezenční, pro druhou distanční výuka). O způsobu organizace „smíšené výuky“ 

rozhoduje ředitel školy s ohledem na konkrétní aktuální možnosti a podmínky školy a 

dětí/žáků/. 

Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 a školského zákona a zákaz osobní přítomnosti platí 

pro minimálně jednu celou třídu, probíhá v této třídě distanční výuka. Ostatní třídy se 

vzdělávají dále prezenčním způsobem ve standardním režimu. Pokud je zakázána přítomnost 

všech dětí/žáků/studentů školy, přechází na distanční výuku celá škola. 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.  

 

Děti, žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování a 

hodnocení vzdělávání na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka pro toto vzdělávání. 

 

 



Absence žáka 

Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s 

dítětem/žákem či jeho zákonným zástupce nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. 

Omluvená absence nemůže být důvodem ke sníženému stupni hodnocení. Pro omlouvání 

absence platí stejná pravidla jako pro prezenční vzdělávání.  

 

Stravování  

Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního 

stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/, kteří se povinně vzdělávají distančním 

způsobem. Děti/žáci/ pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. 

 

 

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na poskytování 

podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním 

způsobu vzdělávání. Podpůrná opatření spočívají mj. v:  

• poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,  

• úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání,  

• pedagogické intervenci,  

• v použití kompenzačních pomůcek a speciálních učebních pomůcek,  

• ve využití asistenta pedagoga. 

 

Zákonní zástupci jsou informováni o možnosti využití služeb školního poradenského 

pracoviště formou konzultací.  

Zaměřuje se především na poskytování podpůrných opatření pro děti/žáky/ se SVP, podporu 

vzdělávání a sociálního začleňování dětí/žáků/z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými 

životními podmínkami, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci. 

 

V závislosti na konkrétní situaci a možnostech školy jsou dětem/žákům/ se SVP zapůjčeny 

potřebné kompenzační pomůcky a speciální učební pomůcky, jež má daný jednotlivec 

uvedené v doporučení školského poradenského zařízení a to s podmínkou, že je zákonný 

zástupce povinen uhradit jejich případné poškození či zcizení. Realizace půjčení konkrétní 

pomůcky záleží na individuální domluvě se školou. 

 

Pedagogická intervence je nadále poskytován prostřednictvím on-line komunikace 

osobou, která toto podpůrné opatření realizuje i v běžném režimu školy.  

Praktické zapojení asistenta pedagoga (AP):  

 -  AP pracuje dle pokynu učitele se skupinou/třídou  

 -  AP pracuje dle pokynu učitele pouze s dětmi/žáky/ se SVP v dané skupině  

 -  AP zajišťuje podporu organizace vzdělávacích aktivit – dohled, příprava pomůcek a 

materiálů  

 -  AP dle pokynu učitele poskytuje distanční podporu a informace zákonným 

zástupcům dětí/žáků  

 

Hodnocení žáků se SVP je vykonáváno na základě konkrétních pravidel nastavených v 

doporučení žáka vydaném školským poradenským zařízením a v souladu s pravidly 

hodnocení žáků/studentů, jež jsou součástí školního řádu dané školy.  

Průběžná formativní zpětná vazba může významným způsobem podpořit motivaci a další 

práci žáka. 



Další podmínky a pravidla distančního vzdělávání 

 

Pokud žáci nemají doma podmínky pro on-line výuku, mohou využít školou zapůjčenou 

techniku (Smlouva o výpůjčce). Pokud to není z jakéhokoliv důvodu možné, bude vzdělávání 

realizováno pomocí metod off-line výuky. Dle konkrétních podmínek daného žáka bude 

dohodnuto předávání tištěných materiálů a další komunikace. 

 

Pokud se žák nezapojuje do distanční výuky, ale má zajištěnu potřebnou techniku, škola ho 

bude kontaktovat jinými způsoby, telefonicky, SMS, nebo bude kontaktovat rodiče žáka a 

zjistila důvody pro neúčast ve vzdělávání a pomohla překážky odstranit.  

 

Způsoby a pravidla hodnocení distančního vzdělávání 

Způsob hodnocení distančního způsobu vzdělávání bude přizpůsoben podmínkám žáka pro 

tento způsob vzdělávání. 

Při výuce distančním způsobem je poskytování kvalitní zpětné vazby nepostradatelné, 

neboť podporuje motivaci a ukazuje cestu k dosahování pokroku. 

Pro hodnocení distanční práce žáka budou vyučující využívat různé formy hodnocení: 

 

Formativní hodnocení je hodnocení průběžné, které žáka informuje o tom, co ví, čemu 

rozumí nebo co dokáže průběžně v rámci vzdělávacího procesu, a směřuje ho k naplnění 

stanového cíle. Umožňuje mu sledovat vlastní pokrok, vede ho k řízení svého učení a pomáhá 

komplexně rozvíjet jeho osobnost.  

 

Sumativní hodnocení je hodnocení souhrnné, které informuje o tom, co dotyčný žák zvládl 

na konci určitého období. Jeho účelem je získat konečný přehled o dosahovaných výkonech.  

 

Při distančním způsobu výuky je využíváno také sebehodnocení dětí/žáků, které představuje 

důležitou součást vzdělávání a posiluje schopnost žáků sledovat a hodnotit rozvoj svých 

vědomostí a dovedností.  

Důležitá je i práce s chybou, která je součástí procesu učení, hledání řešení a osvojování si 

efektivních postupů.   

 
Komunikace mezi školou, rodiči žáků a žáky 

 

Pro komunikaci mezi školou, rodiči a žáky škola zvolila jako oficiální komunikační kanál 

platformu Microsoft Teams, dle potřeb rodičů a žáků zároveň e-maily, SMS a webové stránky 

školy.  

Rozesílání informací je stanoveno na 1-2x týdně – v závislosti na aktuálních potřebách 

jednotlivých osob a také nových informacích. Lhůta pro odpovídání na zprávy rodičů a žáků 

je max. do 2 pracovních dnů.  

 
Dodatek č. 1 Školního řádu je závazný pro žáky školy, pedagogy i další zaměstnance školy. Je 

zveřejněn na www. stránkách školy, v tištěné podobě je přístupný na chodbě školy. 

 

Dodatek Školního řádu byl projednán na pedagogické radě dne 28.8.2020 a schválen školskou 

radou dne 16.9.2020. 



Zákonní zástupci byli seznámeni s Dodatkem Školního řádu dne 16.9.2020, 23.9.2020 na 

společných třídních schůzkách. 

Zpracovala: Mgr. Marcela Hudková, ředitelka školy 

 


