
Dodatek ke školnímu řádu č.2 

 

Novelou školského zákona vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 byla  stanovena pravidla 

pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, 

žáků nebo studentů ve školách. Zákonem je nyní nově stanovena:  

       - povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro žáky a 

zároveň 

       - povinnost žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat. 

      

             1) Situace, které mohou nastat v  případě, že je nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními  

krajské hygienické stanice nebo opatřeními Ministerstva zdravotnictví znemožněna osobní přítomnost 

žáků ve škole: 

a) Prezenční výuka- v případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který 

nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, oddělení či studijní skupiny (dále jen třídy), 

škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 

b) Smíšená výuka- v případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole (onemocnění či karanténa) týká 

více než 50 % žáků konkrétní třídy),  je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, 

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

vzdělávání. 

c) Distanční výuka -pokud 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 žáků školy, přechází na distanční výuku celá škola. 

 

            2) Zásady komunikace mezi školou a žákem (rodiči) v období distanční výuky: 

      -    Všichni žáci mají zřízené e-mailové adresy ve tvaru : jméno.přijmení@zaci.skolafren.cz  

- Při ztrátě hesla kontaktuje žák nebo rodič ekonomku školy, popřípadě zástupce ředitele pro 2. 

stupeň. 

- Zákonní zástupci mohou při komunikaci se školou využít platformu Bakaláři (Komens), popřípadě 

telefonní kontakt či mail. 

- K zadávání aktivit, úkolů, projektů pro žáky slouží výhradně platforma  Google (aplikace Učebna 

a Meet)  

- Pro informace zákonným zástupcům slouží kromě webové stránky školy www.skolafren.cz také 

platforma Bakaláři (Komens). 

- Není-li možno komunikovat s žákem ani zákonným zástupcem elektronicky, je zřízena schránka u 

hlavního vchodu, kde bude místo pro předávání zadaných úkolů a materiálů v době distanční 

výuky. Rovněž to bude místo pro předání již vypracovaných úkolů. 

 

           3) Zásady omlouvání žáků v období distanční výuky: 

- Absenci při distanční výuce je nutno posuzovat podle zapojení do vzdělávání a výstupů, nikoli 

podle doby vzdělávacích aktivit. Při off-line výuce nezáleží, v jaké denní době a jak rychle žák 

pracuje, nýbrž zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje 

snahu o plnění pokynů.  

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

jeho zákonným zástupce nebo se studentem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.  

-  Pro omlouvání absencí v období distanční výuky platí stejné zásady jako pro prezenční 

vzdělávání. Písemná omluvenka v žákovské knížce bude doručena třídnímu učiteli bezprostředně 

po ukončení distanční výuky. 

 

            4) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 

- Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  mají nárok na poskytování podpůrných opatření 

školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání včetně využití 

asistenta pedagoga, případně dalšího pedagogického pracovníka.  

 

 

 

 

 

 



5) Způsoby a pravidla hodnocení: 

- Učitel po dobu vzdělávání na dálku průběžně monitoruje zapojení a aktivitu všech žáků, poskytuje 

jim v přiměřeném čase zpětnou vazbu. V případě, že se žák nezapojuje nebo se zapojuje v 

nedostatečné míře, učitel zjišťuje důvody a ve spolupráci se zákonnými zástupci hledá způsoby, 

jak žáka podpořit a zvýšit míru jeho zapojení. V závažnějších případech  učitel o situaci informuje 

třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy. 

- Při plnění zadaných úkolů dostane žák o výsledcích svého vzdělávání zpětnou vazbu. Hodnocení 

bude prováděno klasifikačním stupněm. 

 
 


