
 

   
 

 

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu platnému od 13. září 2017 
 

K oddílu I. B odstavec 1. Žáci jsou povinni: 

Žák je povinen účastnit se distančního vzdělávání a řádně plnit zadané úkoly. 

 

K oddílu II. Provoz a vnitřní režim školy 

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 § 184 a se zavádí: 

Příprava na přechod na případné vzdělávání na dálku jedné, nebo více tříd: 

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZČR 

znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace: 

A) prezenční výuka 

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

50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným 

způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně 

jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Pokud to organizační 

možnosti školy dovolí, bude poskytována dotřeným žákům studijní podpora na dálku, např. formou 

zasílání materiálů, úkolů či výukových plánu na dané období. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a 

s ohledem na své individuální podmínky. 

B) smíšená výuka 

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, 

bude škola distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na prezenční výuce. 

Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob probíhá nejrůznějšími formami, a to 

podle technického vybavení školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. 

Může se jednat o:  

- zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos 

prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní a asynchronní on-line výuky. 

Distanční způsob vzdělávání se snaží vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky 

konkrétních žáků. 

Při prezenční výuce pro ostatní žáky bude pokračovat výuka ve standardním režimu, rozvrh bude 

upraven dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli žáci rozřazováni do jiných tříd 

nebo oddělení. 

C) distanční výuka 

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 či oddělení ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. 



 

   
 

 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího 

programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.  

Žáci jsou povinni se vzdělávat distanční způsobem. Škola přizpůsobí distanční výuku jak individuálním 

podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. Zákonní zástupci 

budou bezprostředně informovat třídního učitele, nastane-li situace, že žák nebude mít skutečně 

k dispozici potřebné vybavení, aby se mohl účastnit distanční výuky. V nutných případech je škola 

schopna v určitém množství zapůjčit žákům odpovídající techniku. 

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 

třídnímu učiteli jedním z následujících způsobů: 

- písemně na e-mail třídního učitele 

- zapsáním omluvenky do elektronické třídní knihy na adrese vassboskovice.edupage.org 

K oddílu III. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků: 

Způsob hodnocení distančního způsobu vzdělávání přizpůsobí škola možnostem žáka, podmínkám, 

které žák k plnění úkolů má v domácím prostředí. Při hodnocení bude zohledněna aktivní účast na 

distanční výuce. Žáci jsou hodnocení klasifikačním stupněm v souladu s Pravidly pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků, viz. Školní řád. 

 

 

 

S platností od 1. 9. 2020 

Ing. Mgr. Pavel Vlach 

ředitel školy    

 

 

Školská rada schválila 21. 10. 2020 

 


