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Dodatek ke Školnímu řádu
Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb., dle § 184a se zavádí zvláštní pravidla
k distančnímu způsobu vzdělávání.

Povinnosti školy zajistit vzdělávání distančním způsobem
- Škola zahájí vzdělávání distančním způsobem:
- z důvodu krizových opatření vyhlášených podle krizového zákona,
- z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona,
- z důvodu nařízení karantény podle zákona o veřejném zdraví, že není možná osobní přítomnost
většiny (více než 50 %) žáků z nejméně jedné třídy,
- v dalších případech v souladu s platnou legislativou.
- Škola nemá povinnost distančně vzdělávat v případě:
- v době prázdnin a státních svátků,
- pokud ředitel školy vyhlásí volné dny pro žáky (ředitelské volno),
- pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku,
- je žákům nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy, a to i v případě, kdy se v jiných třídách
té samé školy vzdělávání distančním způsobem poskytuje,
- jsou žáci nepřítomni z jiného důvodu (např. nemoc, karanténa),
- v dalších případech v souladu s platnou legislativou.
- Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Jejich neúčast musí být omluvena zákonným
zástupcem.
- Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího
programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

Organizace výuky při omezení přítomnosti ve školách
Prezenční výuka
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více než 50 %
účastníků konkrétní třídy, škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje
obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole, např. z důvodu nemoci. Prezenční výuka
probíhá běžným způsobem.

Smíšená výuka
V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole (onemocnění či karanténa) týká více než 50 % žáků
konkrétní třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána osobní účast
na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. V uvedených třídách probíhá
tzv. „smíšená výuka“. Pro nepřítomné žáky bude vedeno distanční vzdělávání.

Distanční výuka - DV
Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 školského zákona a zákaz osobní přítomnosti platí pro minimálně
jednu celou třídu, probíhá v této třídě distanční výuka. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním
způsobem ve standardním režimu. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků školy, přechází na distanční
výuku celá škola.

Pravidla ustanovená pro distanční výuku pro ZŠ nám. Míru
Způsob komunikace
- Důležité informace budou včas uváděny na webových stránkách školy.
- Předávání informací mezi školou a zákonným zástupcem či školou a žákem bude probíhat
prostřednictvím aplikací Teams, Bakaláři – Komens, e-mailem, případně telefonicky nebo pomocí
aplikace Messenger – třídní skupiny.

Organizace distanční výuky
- Při distanční výuce nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, škola se
zaměří především na stěžejní výstupy v Č, M, A, R a v naukových předmětech - Prv, Přv, Vl, Z, Př, F, Ch,
D. Občanská výchova bude vedena jako třídnická hodina a její délka nemusí naplnit celou vyučovací
hodinu.
- Výchovné předměty – Hv, Vv, Tv, Pč a předměty jako VlCv, PřvCv, Info, praktika a volitelné předměty
nebudou při distančním vzdělávání vyučovány.
Formy distanční výuky – mohou se průběžně měnit dle potřeby:
-

Synchronní on-line výuka - během distančního vzdělávání bude probíhat prostřednictvím Teams živým přenosem a komunikací se žáky ve smluveném čase podle pedagogem naplánovaných schůzek
v kalendáři Teams. Výuka probíhá dle rozvrhu, který stanoví vedení školy a zaznamená jej
v Bakalářích.
Týká se předmětů: Č, M, Prv, Přv, Vl, Ov, A = 2 hod., R = 1 hod., Z = 1 hod., Př = 1 hod., F = 1 hod.,
Ch = 1 hod., D = 1 hod.

-

Asynchronní on-line výuka - učitel zasílá zadání samostatné či skupinové práce prostřednictvím
Bakalářů - Komens. Žáci na zadaných úkolech pracují dle svých časových možností a domluveným
způsobem, ve stanoveném termínu vypracované zadání odevzdávají.
Týká se předmětů Čcv a Mcv na 2. stupni, jedné hodiny A a R. V případě potřeby budou začleněna
také praktika.

- V případě, že by nebylo možné u některých žáků realizovat distanční výuku způsobem uvedeným výše,
budou TU kontaktovat zákonné zástupce těchto žáků a společně s vyučujícími se dohodnou na jiném
způsobu vzdělávání.
- Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami pracují za uzpůsobených podmínek podle individuálních
potřeb žáků a v případě potřeby spolupracují s asistentem pedagoga.
- V případě krátkodobé absence nebo nemoci pedagoga jeho hodiny odpadnou.
- Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny či vypuštění učiva škola
eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a následně pro úpravy ŠVP.

Omlouvání neúčasti
- Pokud zdravotní stav žáka nebo jiné okolnosti neumožňují účastnit se distanční výuky, omlouvá žáka
z distanční výuky jeho zákonný zástupce třídnímu učiteli (pouze prostřednictvím e-mailu) nejpozději
do tří kalendářních dnů. Absence bude zapsána v třídní knize, písemnou omluvenku v omluvném listě
v ŽK přinese žák nejpozději do tří dnů po skončení distanční výuky. V případě neomluvených absencí
bude třídní učitel postupovat podle školního řádu a pravidel neomluvených absencí v prezenční výuce.
- Při synchronní on-line výuce je nepřipojení k on-line přenosu považováno za absenci, pokud
se zákonným zástupcem žáka nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.
- V případě technických problémů (porucha na počítači, problém s internetovým připojením) zákonný
zástupce neprodleně informuje TU.
- Při asynchronní on-line výuce je neodevzdání (respektive neodeslání) zadaného úkolu ve stanoveném
termínu považováno rovněž za absenci v distanční výuce - v takovém případě bude škola postupovat
podle školního řádu a podle pravidel neomluvených absencí v prezenční výuce.

Hodnocení výsledků
- Při hodnocení v průběhu distančního vzdělávání škola dodržuje pravidla a kritéria hodnocení, která jsou
součástí školního řádu.
- Způsob hodnocení distančního způsobu vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám žáka pro tento
způsob vzdělávání. Při hodnocení bude zohledněna aktivní účast na distanční výuce.
- Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy obdrží zpětnou vazbu o výsledcích
vzdělávání a plnění zadaných úkolů.

ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 důrazně upozorňuje na fakt, že pořizování, sdílení a další šíření
nahrávek a jiných audiovizuálních záznamů získaných v souvislosti s probíhající on-line výukou
JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO.
Zdůrazňujeme skutečnost, že zachycení a rozšiřování podoby člověka je možné jen s jeho
svolením a takové svolení ze strany jednotlivých vyučujících ZŠ Kojetín, nám. Míru 83
NEBYLO UDĚLENO.
Osobnost člověka, jeho podoba, stejně jako jeho vážnost, důstojnost a projevy osobní povahy
požívají ochrany dle ustanovení § 81 a následujících občanského zákoníku.
Porušování tohoto zákazu může být vyhodnoceno jako neoprávněný zásah do osobnosti člověka
a ZŠ Kojetín, nám. Míru 83 je připravena uplatňovat práva vyučujících na ochranu jejich
osobnosti.

Ze Školního řádu ZŠ Kojetín, nám. Míru 83:
„Bez vědomí a souhlasu vyučujících je přísně zakázáno pořizovat jakékoliv záznamy.
Nedodržování tohoto bodu bude považováno za hrubé porušení školního řádu a bude velmi
přísně kázeňsky řešeno.“

Doplnění Dodatku platné od 30. 11. 2020
Hodiny on-line synchronní DV budou začínat dle naplánovaných schůzek v kalendáři Teams
a budou v rozsahu od 30 do 45 minut.

