Dodatek ke školnímu řádu k distanční výuce na škole
Pokud MŠMT stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od
pravidel tohoto školního řádu, pak ustanovení školního řádu, které jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.
Povinnosti žáků a zákonných zástupců




žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky
žáci jsou povinni v případě mimořádných opatření dodržovat stanovená hygienická pravidla
(roušky, dezinfekce)
zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování i při
distanční výuce

Režim
Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti. Při
distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, škola
se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce, v menší míře
v naukových předmětech. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční
výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve škole.
Distanční vzdělávání škola zajistí:








online výukou, kombinací synchronní online výukou a asynchronní výukou
v nezbytném případě off-line výukou (osobním vyzvednutím učiva nebo telefonicky)
individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků
komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků, a to prostřednictvím
stanovené komunikační platformy Bakaláři – Komens a MS Teams (v případě výpadku
techniky telefonicky, mailem)
informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním zejména
formativního hodnocení, vedení žáka k sebehodnocení
pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem

Hodnocení výsledků vzdělávání
Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu
o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní
hodnocení, po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při
osvojování učiva tohoto celku. Výsledky práce žáka ukládá vyučující buď formou portfolia, nebo
v listinné či digitální podobě.
Podmínky zacházení s majetkem školy
V případě přechodu na distanční vzdělávání mohou být žákům zapůjčeny technické prostředky školy
(např. notebooky), tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce.

Projednáno na mimořádné pedagogické radě dne 5. 10. 2020 a schváleno školskou radou dne
6. 10. 2020. S účinností od 7. 10. 2020.
Mgr. Jitka Urbánková, ředitelka

