
  

Základní škola Věrovany, okres Olomouc,  

příspěvková organizace, 

 Věrovany 102, 783 75 Věrovany 

 tel: 585 964 360, IČ: 70985553 

e-mail: zs.verovany@seznam.cz   

www.zsverovany.cz 

 

   

Č.j. Ř1  / 2020                                                                                            dne : 12.10.2020 

 

Dodatek školního řádu – pravidla distanční výuky ZŠ  

1. Distanční výuka je pro žáky povinná 

Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. zákonem č. 349/2020 Sb. vydaného 24.8.2020 s 

platností od 25.8.2020 dle § 184a se zavádí zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a 

studentů ve školách. 

 

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

mimořádného opatření podle zvláštního zákona nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně 

veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, studijní skupiny či 

oddělení ve škole, poskytuje se dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.  

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a 

školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

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

vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.  

2.Průběh distanční výuky  

Vešekeré úkoly jsou zadávány pro všechny ročníky ve školním informačním systému Třídní stránky. 

On line výuka je realizována podle týdenního rozvrhu v rozmezí 8 - 9 hodin týdně. Jsou upřednostněny 

hlavní předměty , český jazyk , matematika . cizí jazyk a prvouka,přírodověda a vlastivěda.  

Každý pátek je práce shrnuta a sešity s vyplněnými úkoly jsou odevzdány. Žáci jej přinesou do školy nebo je 

vhodí do poštovní schránky školní budovy do 11.00 hod. 

Pro všechny on- line přenosy vyučovacích hodin bude používána aplikace Microsoft Teams, kterou je 

možno spustit z tabletů a mobilních telefonů.  

V případě potřeby má škola možnost na distanční výuku půjčit školní tablety. Výpůjčka je ošetřena 

smlouvou o výpůjčce školního tabletu. Je zpracována ve dvou provedeních. 

Po předchozí telefonické domluvě s učitelem je rodičům nebo žákům umožněna osobní konzultace. 

 

3. Omlouvání neúčasti 

 Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky účastnit se distanční výuky je nutné stejně jako při klasickém 

prezenčním vyučování ve škole každou neúčast při distanční výuce omlouvat, a to písemně na služební e-

mail třídního učitele (školy) nebo telefonicky. 

 Současně se vyžaduje tuto omluvenku zapsat i do Žákovské knížky. Písemná omluvenka bude do ŽK 

zapsána nejpozději do 3 dnů po skončení distanční výuky. 

V případě neomluvených absencí bude třídní učitel postupovat podle školního řádu podle pravidel absencí 

v prezenční výuce. 

4. Pravidla hodnocení  

 Na úkolech zadaných v rámci třídních stránek žák pracuje podle svých časových možností a 

domluveným způsobem ve stanoveném termínu dané cvičení odevzdává ( každý pátek do 11 hod) 

ŠKOLA ŠKOLA 



 Neodevzdáním úkolu ve stanoveném termínu je považováno za absenci v distanční výuce a v takovém 

případě školy bude postupovat podle školního řádu podle pravidel absencí v prezenční výuce. 

   Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky Pravidla a podklady pro hodnocení žáků uvedená ve 

Školním řádu a schválená Školskou radou, která nelze pro svou povahu uplatnit při distanční výuce, 

se nepoužijí. 

  Při hodnocení bude zohledněna aktivní účast na distanční výuce. 

  Přednostně bude využíváno formativní hodnocení, které bude žákům i jejich rodinnému zázemí 

poskytovat zpětnou vazbu nejenom o kvalitě splnění zadání, ale i dosaženém pokroku. Učitel upozorní 

na nedostatky a napoví cestu ke zlepšení. Je možné použít i sumativní hodnocení.  

 Ped. intervence u žáků s podpůrnými opatřeními bude probíhat podle individuálních potřeb žáků. 

 

Dodatek Školního řádu č. 1 ke Školnímu řádu nabývá platnosti 15.10.2020 

 

Dne:12.10.2020                                                    ………………………………………………..                                                                         

                                                                                  Mgr. Jana Pospíšilová – ředitelka školy 
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