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Dodatek č. 1 Školního řádu Základní školy a Mateřské školy Tehov
Platí pro povinnost distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v §184
a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání.
Způsob komunikace
Základní platformou pro předávání informací žákům a zákonným zástupcům ze strany školy a
vzájemnou komunikaci mezi zákonnými zástupci a školou je e-mailová komunikace učitelů
se žáky a odběr zpráv ze stránek školy. Pro on-line a asynchronní výuku je stanovena aplikace
G-Suite pro vzdělávání.
Formy vzdělávání
Denní:
Opatření se vztahuje na omezený počet žáků, který nepřekročí více jak 50 % žáků třídy se
zákazem osobní přítomnosti ve škole. Výuka žáků docházejících do školy i těch, kteří chybějí,
probíhá obvyklou formou. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním
způsobem a postupuje jako tehdy, když jsou žáci běžně nemocní.
Smíšená:
Opatření se vztahuje na více jak 50 % žáků třídy se zákazem osobní přítomnosti ve škole.
Žáci, na které se opatření vztahuje (je jim zakázáno chodit do školy), se vzdělávají distančním
způsobem. Škola je povinna je vzdělávat a žáci jsou povinni se vzdělávat. Ostatní žáci
pokračují v denní docházce.
Distanční:
Do školy nesmí chodit celá třída, více tříd nebo celá škola – vzdělávání těchto žáků probíhá
pouze distanční formou. Jestliže do školy nesmí chodit nikdo, vzdělávají se distančně všichni
a škola všem tento způsob vzdělávání poskytuje. Distanční způsob může probíhat
nejrůznějšími formami, a to dle aktuálních možností školy i individuálních podmínek
jednotlivých žáků. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám

jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. Distanční způsob
vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky
konkrétních žáků, jestliže s nimi byla škola seznámena. Zákonní zástupci nezletilých žáků
nebo žáci sami seznámí třídního učitele s podmínkami, které žák pro vzdělávání má.
Způsoby hodnocení
Vyučující žákům zadávají úkoly povinné a dobrovolné a dle kritérií, která žákům dopředu
oznámí, je hodnotí. Žáci jsou povinni odevzdávat dle pravidel stanovených vyučujícím pouze
úkoly označené jako povinné.
Dokládání důvodů nepřítomnosti
Nařízená distanční výuka je povinnou vzdělávací formou, a jestliže se jí žák neúčastní, doloží
jeho zákonný zástupce důvody nepřítomnosti stejným způsobem a za stejných podmínek jako
při denní formě (povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů od začátku absence) a to
prostřednictvím mailu nebo sms.
Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců po dobu mimořádného opatření,
kdy je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole:
Žák má právo
- využívat po vzájemné dohodě s učitelem individuálních on-line konzultací a to nejpozději do
16:00
- využívat poradenskou činnost formou online
- na pomoc při řešení problémů souvisejících s SVP na informace týkající se výstupů
zpracovaných v dálkovém vzdělávání, tj. na zpětnou vazbu, popř. hodnocení výstupů
- na ochranu před natáčením, zveřejňováním svého jména či své fotografie na internetu, tj. na
ochranu dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů
Žák má povinnost
- účastnit se po dobu mimořádného opatření vzdělávání na dálku v souladu s pokyny vedení
školy, resp. jednotlivých vyučujících
- účastnit se online výuky dle stanoveného mimořádného rozvrhu platného pro jednotlivé dny

- chránit sdílené materiály, tj. dále je nešířit a neupravovat je bez souhlasu vyučujícího
- pravidelně sledovat zprávy a oznámení v prostředí Google Classroom
- v případě uvolnění z online výuky si učivo doplnit včetně splnění zadaných úkolů
- dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tj. např.
žák nesmí natáčet online výuku, vyučujícího či spolužáky, fotografovat je apod. bez jejich
souhlasu). Porušení těchto ustanovení může být hodnoceno jako závažné zaviněné porušení
povinností stanovených školní řádem a může být důvodem pro uložení výchovného opatření.
Zákonný zástupce má povinnost:
- dohlížet na to, aby se jeho dítě pravidelně účastnilo distančního vzdělávání, k tomu mu
mohou pomoci informace z webové aplikace Google Classroom
- zajistit dítěti veškeré potřebné podmínky k online výuce a v případě potíží či nedostatků
oznámit tuto skutečnost škole – převzít si v případě asynchronní výuky materiály v jiné
formě ve škole v úředních hodinách či v čase domluveném s učitelem
- v případě neúčasti žáka na online výuce omluvit žáka třídnímu učiteli
V Tehově dne 16. 10. 2020
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Pedagogickou radou dne: 13. 10. 2020
Mgr. Radana Šimčíková, ředitelka školy

