
Dodatek ke  školnímu řádu č.4, platný od 1.9. 2020 

Distanční výuka a její hodnocení 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Zásmuky, okres Kolín v souladu 

s ustanovení § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává dodatek ke školnímu řádu základní školy, 

jejíž činnost vykonává Základní škola Zásmuky, okres Kolín 

Obecná pravidla: 

  

• Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a 

hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro 

toto vzdělávání. 

• Učitelé společně se zákonnými zástupci dělají vše pro zapojení každého žáka do výuky. 

• Škola zná individuální podmínky žáků, jejich potřeby a možnosti (učitelé vědí, zda mají žáci 

počítač, připojení k internetu, chytrý telefon, tablet, emailovou adresu)- zjišťováno v rámci 

formuláře pro školní matriku. 

• Žák, který nemá koncové zařízení pro on-line výuku- notebook, tablet, má možnost si toto 

zařízení ve škole zapůjčit. 

• Učitelé mají potřebné dovednosti i techniku k distanční výuce, aktivně vyhledávají a účastní 

se vzdělávání pro zvládnutí distanční výuky. 

• Jsou stanovena jednotná pravidla pro časové a obsahové rozvržení on-line i off-line výuky 

Každý učitel dle možností domlouvá se zástupkyní ředitele školy rozpis on-line výuky pro 

jednotlivé dny a třídy. 

• Jsou stanovena pravidla hodnocení a poskytování zpětné vazby jednotlivým žákům- obecně 

platí, že vše odevzdané musí být ohodnocené s poskytnutím zpětné vazby. 

 

a) prezenční výuka 

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí 

50% účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným 

způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem, přesto budou 

žákům, kteří se výuky ve škole neúčastní, poskytnuty studijní materiály /zaslání elektronicky- 

emailem, přes stránky školy, nebo Google Classroom, Google Meet. Pokud není možné 

elektronicky- osobní vyzvednutí v ředitelně, v kanceláři fakturanta. Zapojení žáků je 

dobrovolné s ohledem na jejich individuální podmínky. 

 

b) smíšená výuka 

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50% účastníků konkrétní třídy, je škola 

povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázaná účast na prezenční výuce. 

Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob může probíhat různými 

formami, dle individuálních možností žáků a dle aktuálních personálních podmínek školy. Lze 

využít zaslání elektronicky- emailem, případně přes stránky školy, nebo Google Classroom, 

Google Meet. Pokud není možné elektronicky- osobní vyzvednutí v ředitelně nebo ve 

vestibulu školy.  

Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální 

podmínky žáků. 

 

c) distanční výuka 

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným 

opatřením Mzd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje 



pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále 

prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční 

výuku celá škola. Škola přizpůsobí distanční výuku individuálním podmínkám jednotlivých 

žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. Pro distanční výuku lze využít 

zaslání elektronicky- emailem, případně přes stránky školy, nebo Google Classroom, Google 

Meet. Pokud není možné elektronicky- osobní vyzvednutí v ředitelně nebo ve vestibulu školy. 

 

Distanční vzdělávání 

 

Škola poskytuje distanční vzdělávání, pokud je v důsledku mimořádných opatření znemožněná osobní 

přítomnost ve škole více než jedné poloviny žáků alespoň v jedné třídě. 

 

Prezenční výuka dotčených žáků přechází na distanční výuku s ohledem na možnosti žáků pro 

distanční vzdělávání. 

 

Distanční vzdělávání probíhá vždy přes vývěsku školy, dále pak přes webové stránky, e-mailovou 

korespondenci, zavedením on-line výuky. 

 

Pro žáky je distanční výuka povinná, způsob výuky je uplatňován dle možností žáků, případně školy. 

 

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků 

 

Škola má povinnost zajistit distanční vzdělávání, pokud není možná osobní přítomnost žáků ve škole 

z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení 

mimořádného opatření, anebo z důvodu nařízení karantény v souladu s ŠVP. 

 

Zákonný zástupce je povinný zajistit plnění distančního vzdělávání. 

 

Žák má povinnost vzdělávat se distančním způsobem. 

 

Distanční vzdělávání a jeho průběh 

 

Distanční vzdělávání je ve škole zajišťováno následujícími způsoby: 

 

1. on-line 

➢ Probíhá prostřednictvím internetu a je podporováno digitálními technologiemi a 

softwarovými nástroji v rámci platného rozvrhu pro distanční vzdělávání. 

2. off-line 

➢ Výuka neprobíhá přes digitální platformy komunikace, zadávání úkolů je předpokládáno 

písemně, telefonicky, osobní účastí, přes vývěsku školy, na webových stránkách školy. 

➢ Žáci plní úkoly zadané učitelem z učebnic, učebních materiálů a pracovních listů. Dále se 

může jednat o plnění úkolů formou slohů, čtenářských deníků, projektů. 

➢ Tento způsob výuky může být součástí on-line výuky. 

Žák je povinný plnit úkoly zadávané v distančním vzdělávání v termínech určených pedagogickým 

pracovníkem. Způsob distančního vzdělávání vychází vždy z individuálních možností žáka a jeho 

sociálního statusu. 

 



Škola volí způsob distančního vzdělávání v souladu se školním řádem a organizací vzdělávání 

s přihlédnutím k možnostem jednotlivých žáků. 

 

Zákonní zástupci jsou povinni zajistit naplňování distančního vzdělávání způsobem, na kterém se 

dohodli se školou. Pokud není možné naplňovat danou dohodu z důvodu vyšší moci, jsou povinni 

zajistit naplňování distančního vzdělávání tak, jak je uvedeno ve vývěsce školy. 

 

V průběhu distančního vzdělávání není dotčena povinnost zákonných zástupců dokládat důvody 

nepřítomnosti žáka ve výuce a další práva a povinnosti uvedená ve školním řádu. 

 

Hodnocení distanční výuky 

 

• Jsou stanoveny tři stupně hodnocení distanční výuky pro jednotlivé zadané úkoly: 

- splnil 

- splnil částečně 

- nesplnil 

• Pro celkové zhodnocení distanční výuky na konci klasifikačního období je stanoveno pět 

klasifikačních stupňů: 

- pracoval výborně 

- pracoval chvalitebně 

- pracoval dobře 

- pracoval dostatečně 

- pracoval nedostatečně 

 

 

 

 

 

 

4. dodatek ke Školnímu řádu ZŠ Zásmuky byl projednán Pedagogickou radou dne 26.8. 2020 

a schválen Školskou radou dne 26.8. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Zásmukách 26.8. 2020                                                            Mgr. Alena Bernardová, ředitelka školy 


