Základní škola Holýšov, příspěvková organizace
Táborová 428, 345 62 Holýšov
č.j. 241/2021

Distanční vzdělávání
Příloha školního řádu č. 4
Škola zajišťuje pro žáky vzdělávání distančním způsobem v případech daných zákonem
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) dle § 184 a) v platném znění.
1. OBECNÁ USTANOVENÍ

a) Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS, nebo plošným opatřením
MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než
polovině žáků alespoň jedné třídy.
Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby
zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
b) Škola se snaží přizpůsobit distanční vzdělávání podmínkám žáků.
c) V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.
Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.
2. FORMY VÝUKY V PŘÍPADECH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ A KARANTÉNY

a) Prezenční výuka
- opatření či karanténa se týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak
50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení
- pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem
- škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje
obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole, např. z důvodu
nemoci.
b) Smíšená výuka
- onemocnění či karanténa se týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení
- škola je povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast
na prezenční výuce z důvodu mimořádných opatření (vydaných Ministerstvem
zdravotnictví ČR, KHS, Usnesením vlády ČR) ostatní žáci pokračují v
PREZENČNÍM vzdělávání
c) Distanční výuka
- z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným
opatřením MZ ČR je zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé
skupiny/třídy/oddělení
- škola poskytuje pro tyto skupiny/třídy/oddělení vzdělávání výhradně distančním
způsobem
- ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem
- pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola.

3. ORGANIZACE DISTANČNÍ VÝUKY
Distanční výuka je jednou z povinných forem vzdělávání a žáci jsou povinni se jí aktivně
účastnit a plnit zadané úkoly.
-

-

základní platformou pro on-line výuku jsou nástroje Office365 pro žáky 1. – 9.
ročníků, a to zejména aplikace MS Teams (on-line hodiny, skupinový a individuální
chat, audio či videohovory, zadávání a odevzdávání úkolů)
ve všech třídách jsou pro jednotlivé všeobecně vzdělávací předměty v aplikaci MS
Teams vytvořeny tzv. týmy, které tvoří hlavní rámec realizace distanční výuky
pro distanční výuku bude pro jednotlivé třídy sestavován zvláštní rozvrh tak, že část
hodin bude určena pro videokonference a část hodin bude vyhrazena pro samostatnou
práci žáků
rozvrh hodin pro distanční výuku zveřejní bezodkladně ředitel školy na nástěnce
třídy v e-ŽK (Bakaláři)
v období distanční výuky jsou základní informace o nastalých opatřeních
zveřejňovány na webových stránkách školy nebo nástěnce školy v e-ŽK (Bakaláři)
zákonní zástupci žáků komunikují s vyučujícími prostřednictvím e-ŽK (Bakaláři) nebo
e-mailem
v případě, že se žák z důvodů nedostatečného technického vybavení nemůže zapojit do
on-line vzdělávání na dálku, kontaktují zákonní zástupci třídního učitele a požádají o
zařazení žáka mezi off-line žáky – tito žáci si budou zadání úkolů vyzvedávat
v určeném termínu v budově školy a stejným způsobem budou odevzdávat
vypracované úkoly
pokud budou žákovi v aktivní účasti na on-line hodině bránit technické obtíže
(nefunkční mikrofon, kamera, wifi apod.), bude tato hodina zaznamenána jako
absence na vyučování

Distanční vzdělávání škola zajišťuje kombinovaným způsobem:
A. formou on-line výuky (videokonference) prostřednictvím platformy MS Teams –
nutné minimálně zajistit funkční mikrofon na straně žáka
B. formou zadávání samostatné práce žákům - samostatná práce je žákům zadávána v
MS Teams – záložka Zadání - žáci splněné úkoly odevzdávají a učitelé zpětnou vazbu
žákům poskytují v MS Teams
C. formou off-line - žáci si vyzvedávají zadání úkolů a odevzdávají vypracované úkoly
v určeném termínu v budově školy
-

4. POVINNOSTI A PRÁVA ŽÁKŮ
distanční výuka je pro žáky povinná
při on-line hodinách jsou žáci povinni dodržovat komunikační kázeň
o slovo se hlásí pomocí příslušné ikony
jsou-li osloveni vyučujícím, reagují odpovědí (minimálně ve smyslu, že oslovení
zaregistrovali)
má-li žák k dispozici kameru, je žádoucí, aby si ji v rámci zkvalitnění komunikace na
požádání učitele zapnul.
v průběhu výuky mají žáci při sobě učební pomůcky nutné pro práci v rámci on-line
hodiny
pořizování jakýchkoli záznamů žáky z výuky je přísně zakázáno - v případě porušení
zákazu bude podle závažnosti přestupek řešen v rámci kázeňských opatření
pořízení záznamu je možné pouze se souhlasem vyučujícího

-

-

žákům je doporučeno pravidelně (minimálně 1 x denně ve dnech školního vyučování)
sledovat zadání úkolů v aplikaci MS Teams
žáci vypracovávají a odevzdávají úkoly, které byly vyučujícím zadány jako samostatná
práce v daném termínu
každý žák má právo si nad rámec běžné výuky domluvit individuální konzultaci dle
aktuálních opatření (Mimořádná opatření MZ ČR, Nařízení vlády, KHS atd.)
5. POVINNOSTI A PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
nemůže-li se žák zúčastnit distančního vzdělávání, je povinností zákonného zástupce
jej řádně a včas omluvit v souladu se školním řádem prostřednictvím zprávy v e-ŽK
třídnímu učiteli
zákonní zástupci mají právo si domluvit konzultaci s třídním učitelem, učitelem
příslušného předmětu či ředitelem školy dle aktuálních opatření (Mimořádná opatření
MZ ČR, Nařízení vlády, KHS atd.)

6. INFORMOVANOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
- zákonný zástupce je informován o zadání hodnoceného úkolu prostřednictvím e-ŽK
- pokud žák neodevzdá zadaný úkol v daném termínu, je zákonný zástupce o této
skutečnosti informován prostřednictvím e-ŽK
-

-

7. HODNOCENÍ ŽÁKŮ
hodnocení výsledků vzdělávání žáků v době distanční výuky probíhá podle pravidel,
která jsou součástí školního řádu
s ohledem na specifičnost distanční výuky bude zohledňován zejména aktivní přístup
žáků a míra jejich zapojení při odevzdávání zadaných úkolů
klasifikaci dosažené při distanční výuce bude zásadně přikládán stejný význam jako
klasifikaci dosažené při prezenční výuce
výsledky dosažené žákem při prezenční výuce následující po skončení distanční výuky
nesmějí být důvodem pro zpochybňování výsledků dosažených při distanční výuce.
8. NEÚČAST NA PREZENČNÍ VÝUCE
pokud je částečně (rotační způsob) nebo úplně obnovena prezenční výuka žáků a žák
se neúčastní prezenční výuky z důvodu nesouhlasu zákonného zástupce s nastavenými
opatřeními pro prezenční výuku (je-li tato možnost zakotvena v legislativě), bude žák
minimálně 1x za čtvrtletí pozván na přezkoušení z naukových předmětů, které se bude
konat v budově školy.
9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Základní práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců uvedená ve školním řádu a
neodporující distančnímu vzdělávání nejsou tímto dodatkem dotčena.

Školská rada schválila dne: 24.8.2021
Pedagogická rada projednala dne: 25.8.2021
Datum vydání: 26.8.2021
Účinnost přílohy č.4 školního řádu od: 01.09.2021

Mgr. Monika Hynčíková
ředitelka školy

