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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 1. 9. 2020 dle § 184a se zavádí: 

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PŘI OMEZENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE 

a) 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 (více než 50% žáků) z jedné 
třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. 

b) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího 
programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

c) Distanční vzdělávání bude probíhat prostřednictvím aplikací Google (zejména Classroom/Učebna 
a Meet). Pedagogičtí pracovníci i žáci budou mít školní maily, přes které se do aplikací dostanou. Žáci 
požádají pedagogické pracovníky o pomoc, pokud si nebudou vědět rady. 

d) Základním komunikačním prostředkem je webová aplikace „Škola ONLINE“ Se zákonnými zástupci i 
žáky se využívá elektronická pošta „e-mail“. Zákonní zástupci musí informovat třídního učitele 
o případné změně e-mailové adresy. 

e) Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení 
výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.  

f) 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 školy nebo telefonicky na zástupce ředitele. Vždy se však vyžaduje tuto omluvenku 
zapsat i do žákovské knížky. 

g) Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky  

Hlavním cílem hodnocení musí být podpora učení žáků! 

Hodnocení v době distanční výuky bude na doporučení vyhlášky č. 211/2020 Sb., vycházet: 

 ze znalosti konkrétních žáků, 

 z aktivní účasti na distanční výuce (je důležité oddělit možnosti žáka a jeho závislost na 
součinnosti jeho rodinného zázemí, za které nelze žáka činit zodpovědným). 

U zadávaných úkolů je třeba ověřit správné pochopení, při vypracování se hodnotí: 

o užívání správných postupů, správné používání pomůcek, 

o míra splnění, 

o případná ochota opravit a doplnit připomínkované nedostatky nebo úkol zopakovat. 

Přednostně bude využíváno formativní hodnocení, které bude žákům poskytovat zpětnou vazbu.  

Hodnocení může být vhodně doplňováno (dle úrovně žáků) motivačními odměňujícími prvky 

(například zasílání obrázků, které žák sbírá nebo „smajlíků“ či odhalených částí puzzle ze společné 

hádanky, apod.). 



h) Pro případ, že by ani přes výše uvedené body nebylo možné u některých žáků realizovat distanční 
výuku, budou zákonní zástupci povinni kontaktovat vyučující (Škola ONLINE, e-mail, telefon) a 
společně se dohodnou na jiném způsobu vzdělávání (pracovní listy, písemné zadání, apod.). 

 

 

 

V Karviné 31. srpna 2020 Mgr. Petr Juras v.r. 

  ředitel školy 

 


