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Dodatek č. 1
ke školnímu řádu ZŠ a Mateřské školy Březno, vydaného dne 3.9.2018; Č.j.:
ZSB – 251/2018, o povinnosti vzdělávat se distančním způsobem
Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole
✔
Vzdělávání distančním způsobem, hodnocení žáků vzdělávaných distančním
způsobem dle Sbírky zákonů č. 349/2020 ze dne 20. srpna 2020, kterou se mění zákon č.
561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
(1)
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, oddělení ve škole, poskytuje škola dotčeným
žákům vzdělávání distančním způsobem.
(2)
Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování
vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola
podmínkám žáka pro toto vzdělávání.
(3)
Vzdělávání celé třídy distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného
rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající
okolnostem a konkrétním podmínkám školy, zák. zástupců a žáků. Škola využívá jak
asynchronní offline způsob distanční výuky, tak i synchronní online způsob výuky, obojí
pouze přes Google Classroom. Předávání materiálů nebo online výuka bude probíhat
způsobem a v čase, na kterém se vyučující příslušného předmětu se žáky, případně se
zákonnými zástupci, předem domluví. Výjimku mohou tvořit žáci, kteří nemají možnost
internetového připojení. V tomto případě se vyučující předem domluví s žáky (zákonnými

zástupci) na způsobu předávání učiva jiným způsobem. Výuka bude probíhat vždy dle
rozvrhu hodin příslušné třídy v rozsahu kratším než je při prezenční výuce.
(4)
Vzdělávání části třídy distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného
rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající
okolnostem a konkrétním podmínkám školy, zák. zástupců a žáků. Škola využívá jak
asynchronní offline způsob distanční výuky, tak i synchronní online způsob výuky, obojí
pouze přes Google Classroom. Předávání materiálů nebo online výuka bude probíhat
způsobem a v čase, na kterém se vyučující příslušného předmětu se žáky, případně se
zákonnými zástupci, předem domluví. Výjimku mohou tvořit žáci, kteří nemají možnost
internetového připojení. V tomto případě se vyučující předem domluví s žáky (zákonnými
zástupci) na způsobu předávání učiva jiným způsobem. Výuka bude probíhat vždy dle
rozvrhu hodin příslušné třídy.

(5)

Komunikace s žáky a zákonnými zástupci bude probíhat vždy podle předem
stanovených pravidel, jednotnou formou, v určeném čase, a to dle domluvy třídního
učitele se zákonnými zástupci na začátku školního roku.

(6)

Hodnocení výsledků vzdělávání bude realizováno dle pravidel a kritérií Školního řádu.

Učitel bude monitorovat zapojení a aktivitu každého žáka a poskytovat zpětnou vazbu
předem domluveným způsobem.
Škola využívá kombinaci formativního (průběžného, slovního) i sumativního (souhrnného, se
známkami) hodnocení.
(7)

Pravidla pro omlouvání absence v době distanční výuky

Za absenci je považováno nepřipojení se žáka k synchronní on line výuce. Při asynchronní
výuce je za absenci považováno nezapojení se a neodevzdání příslušných úkolů či výstupů
žáka ve stanoveném termínu.
Pro omlouvání absence v době distančního vzdělávání platí stejná pravidla jako v případě
prezenční výuky – Školní řád, s. 2, část b), bod 6:
„Nepřítomnost žáka ze zdravotních a jiných závažných důvodů omlouvají zákonní zástupci
třídnímu učiteli. Tuto omluvu je nutné oznámit do dvou kalendářních dnů od začátku
nepřítomnosti, například telefonicky, e-mailem.“
Ve Březně 28.8.2020
__________________________________
Mgr. Dana Bělohlávková, ředitelka

