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Dodatek číslo 1 k organizačnímu řádu školy část 2.  
 

 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ 

 

Dodatek byl projednán na provozní poradě konané 21. 9. 2020 a schválen Radou školy, která se 

konala 24. 9. 2020. Platnost tohoto dodatku je od 1. 10. 2020. 

 

Dodatek ke školnímu řádu ZŠ je vytvořen v souvislosti s přijetím novely školského zákona 

561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění. 

 

V tomto zákoně v § 25,  bodu 2, odstavci d je jako jedna z forem vzdělávání zaručena tzv. 

distanční forma vzdělávání (distanční formou se rozumí vzdělávání samostatné studium 

uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě 

spojené s individuálními konzultacemi). 

 

Pravidla pro distanční výuku jsou tedy platná pouze v době, kdy je státem nařízeno distanční 

vzdělávání. 

 

 

Změny: 

 

II.   VÝKON PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

       ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ 

       SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

 

část B 

 

bod 2 

 

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději 

do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (písemně přes oficiální školní informační 

systém Bakaláři, případně na pracovní email třídního učitele).   

 

bod 4 

Bezprostředně po ukončení absence zákonný zástupce omluví absenci v oficiálním školním 

informačním systému Bakaláři. 
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III.  PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 
 

C)  Průběh vyučování 

 

Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se 

nevztahuje na distanční vzdělávání. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním 

vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, 

jejich schopnostem, možnostem a reakcím. 

 

Jako základní komunikační platformu mezi učiteli a žáky, učiteli a rodiči a mezi vedením školy 

a rodiči je stanoven školní informační systém Bakaláři. 

 

Žák se na základě domluvy s jednotlivými vyučujícími povinně účastní všech částí výuky, plní 

včas zadané úkoly a účastní se online výuky. 

 

Vyučující je povinen prostřednictvím Bakalářů oznámit zahájení online výuky nejméně 48 hodin 

předem. 

 

VI. PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ 
 

V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické 

prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, sluchátka, notebook...), tento majetek je 

zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce. 

 

VII.  PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) 
 

A)   Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování během distanční výuky 

 

Pravidla: 

 

Průběh vzdělávání a následně i jeho výsledky se musejí odvíjet od individuálních podmínek 

žáků, jejich potřeb a možností. Je třeba zjistit, zda daný žák disponuje potřebnými 

dovednostmi a technikou. 

 

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. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda 

půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách. 

 

Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění 

učiva škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a úpravy svého 

školního vzdělávacího programu. 
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Pravidla pro hodnocení a poskytování formativní zpětné vazby: 

 

- žáci odevzdávají svoje úkoly včas dle předem dohodnutého termínu 

- žák má povinnost informovat vyučujícího, zda probírané látce nerozumí 

- žákům 1. stupně je učivo zadáváno souhrnně 1x týdně 

- žákům 2. stupně může být učivo zadáváno průběžně s tím, že žák má vždy od zadání úkolu 

minimálně 48 hodin na vypracování 

- při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou 

vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především 

formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření 

určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování 

učiva tohoto celku. 

- při hodnocení žáka bude vždy přihlíženo k jeho individuálním možnostem a schopnostem 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


