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ŠKOLNÍ ŘÁD – DODATEK Č. 2
Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. stanovuje pravidla pro vzdělávání distančním způsobem
v mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti žáků ve školách.
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 ve škole, zavádí se vzdělávání
distančním způsobem.
Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího
programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.
Zákonem je stanovena:
a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit pro žáky vzdělávání distančním
způsobem
b) povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat
Způsob poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáků.

ORGANIZACE VÝUKY PŘI OMEZENÍ PŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLÁCH
a) Prezenční výuka
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak
50 % účastníků konkrétní třídy, škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a
postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci.
Prezenční výuka probíhá běžným způsobem.
b) Smíšená výuka
V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole (onemocnění či karanténa) týká více než 50 %
žáků konkrétní třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána
osobní účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. V uvedených třídách
probíhá tzv. „smíšená výuka“. O způsobu organizace „smíšené výuky“ rozhoduje ředitel školy s
ohledem na konkrétní aktuální možnosti a podmínky školy a žáků.
c) Distanční výuka
Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 a školského zákona a zákaz osobní přítomnosti platí pro
minimálně jednu celou třídu, probíhá v této třídě distanční výuka. Ostatní třídy se vzdělávají dále
prezenčním způsobem ve standardním režimu. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků školy,
přechází na distanční výuku celá škola.

Absence žáků se posuzuje podle zapojení do vzdělávání a výstupů při distanční výuce. Nepřipojení
se k on-line přenosu je považováno za absenci. Pro omlouvání absence dětí platí stejná pravidla, jako
pro prezenční vzdělávání. Zákonný zástupce informuje třídního učitele o předem známé absenci žáka
v distanční výuce. Školský zákon stanoví povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po ukončení
absence.

ZPŮSOBY A PRAVIDLA HODNOCENÍ
Při hodnocení v průběhu distančního vzdělávání škola dodržuje pravidla a kritéria hodnocení, která
jsou dle školského zákona součástí školního řádu školy. Způsob hodnocení vzdělávání na dálku
přizpůsobí škola podmínkám žáka pro tento způsob vzdělávání.

ZPŮSOB KOMUNIKACE S ŽÁKY A JEJICH ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI
Škola komunikuje s žáky a jejich zákonnými zástupci prostřednictvím webových stránek školy,
informační systém Škola OnLine, e-mailové pošty a Skype.

V Bukovanech dne 11. září 2020

….…………………………………………………….
ředitelka ZŠ

Školská rada schválila 23. listopadu 2020
…………………………………………………………
předsedkyně ŠR
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Kontrolou provádění tohoto řádu je pověřena ředitelka školy.

V Bukovanech, dne 11. 9. 2020

Mgr. Alena Cápková, ředitelka školy

