Dodatek Školního řádu
Distanční výuka
Škola je v případě poskytování vzdělávání distančním způsobem povinna přizpůsobit toto vzdělávání podmínkám každého jednotlivého žáka. To
tedy např. znamená, že pokud žák nemá doma k dispozici počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání distančním způsobem – např.
umožnit, aby si učivo a úkoly vyzvedl ve škole (samozřejmě pouze tehdy, pokud tomu nebrání jiné okolnosti), nebo využít pouze telefonického
spojení.
Pokud by došlo ke vzdělávání distančním způsobem, žáci jsou povinni se takto vzdělávat, neboť i v těchto případech trvá období školního
vyučování a žáci nemají prázdniny.
Případy, kdy budou školy povinny poskytovat vzdělávání distančním způsobem:
– opatření vyhlášeného podle krizového zákona,
– nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona
– nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví
a tím nebude možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole nebo většiny dětí.
Formy vzdělávání
Denní: opatření se vztahuje na omezený počet žáků, který nepřekročí více jak 50% žáků třídy. Výuka žáků docházejících do školy i těch, kteří
chybějí, probíhá obvyklou formou. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje jako tehdy, když jsou žáci
běžně nemocní.
Smíšená: opatření se vztahuje na více jak 50% žáků třídy. Žáci, na které se opatření vztahuje (je jim zakázáno chodit do školy), se vzdělávají
distančním způsobem. Škola je povinna je vzdělávat a žáci jsou povinni se vzdělávat. Ostatní žáci pokračují v denní docházce.
Distanční: do školy nesmí chodit celá třída, více tříd nebo celá škola – vzdělávání těchto žáků probíhá pouze distanční formou. Jestliže do školy
nesmí chodit nikdo, vzdělávají se distančně všichni a škola všem tento způsob vzdělávání poskytuje. Distanční způsob může probíhat
nejrůznějšími formami, a to dle aktuálních možností školy i individuálních podmínek jednotlivých žáků. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku
jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. Distanční způsob vzdělávání musí vždy

respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků, jestliže je s nimi škola seznámena. Zákonní zástupci žáků sami
seznámí třídního učitele s podmínkami, které žák pro vzdělávání má.
Způsob hodnocení
Vyučující žákům zadávají úkoly povinné a dobrovolné a dle kritérií, která žákům dopředu oznámí, je hodnotí. Žáci jsou povinni odevzdávat dle
pravidel stanovených vyučujícím pouze úkoly označené jako povinné. Během zadávání a hodnocení úkolů vyučující používají zpětnou vazbu a
slovní hodnocení – přes portál Školaonline, v individuálních případech písemně nebo telefonicky.
Dokládání důvodů nepřítomnosti
Nařízená distanční výuka je povinnou vzdělávací formou, a jestliže se jí žák neúčastní, doloží jeho zákonný zástupce důvody nepřítomnosti
stejným způsobena a za stejných podmínek, jako při denní formě. Omluvenku nedokládá v žákovské knížce, ale např. písemně poštou, e-maliem,
telefonicky.

