
Dodatek č. 2 školního řádu 

 

Doplnění bodu 1.2 Povinnosti žáků 

- distančně se vzdělávat v případě mimořádných situací, kdy dojde k uzavření školy nebo bude 

zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. 

Doplnění bodu 1.4 Povinnosti zákonných zástupců žáků 

- způsob komunikace s žáky a jejich zákonnými zástupci 

o základní škola využívá k dálkové komunikaci s žáky a zákonnými zástupci výhradně systém 

Bakaláři - Komens, 

o zákonní zástupci a žáci při nástupu do školy obdrží přístupové údaje pro vstup do systému 

Bakaláři, 

o v případě ztráty přístupových údajů jsou žáci i zákonní zástupci povinni nechat si vygenerovat 

nové přístupové údaje, 

o pokud zákonní zástupci nemají možnost komunikovat prostřednictvím tohoto systému, jsou 

povinni domluvit s třídním učitelem jinou formu (např. písemnou) komunikace, nikoliv však 

pomocí soukromého e-mailu. 

- sledovat informace v systému Bakaláři – Komens a na vyzvání je potvrzovat. 

Doplnění bodu 2.1 Docházka do školy 

g) Pokud se žák vzdělává distančně a nemůže se distanční výuky účastnit např. z důvodu zdravotních, 

technických problémů s on-line připojením apod., je zákonný zástupce povinen žáka z distanční 

výuky omluvit prostřednictvím zprávy třídnímu učiteli v systému Bakaláři – Komens nebo 

telefonicky. 

h) Při synchronní výuce je nepřipojení k on-line přenosu považováno za absenci. Pokud není s žákem 

či jeho zákonným zástupcem dohodnut jiný způsob zapojení. 

 

Doplnění bodu 2.4 Školní jídelna 

Žáci, kteří se účastní distanční výuky, mají nárok na odebrání oběda v rámci školního stravování (za 

dotovanou cenu). Pokud je jim však nařízena karanténa, si oběd odebrat za dotovanou cenu mohou 

prostřednictvím zákonného zástupce nebo pověřené osoby pouze 1. den do jídlonosiče  stejně jako 

v případě nemoci - viz bod 2.4.1 tohoto řádu. 

 

Doplnění bodu 2. Provoz a vnitřní režim školy 

2. 5 Pravidla a organizace distančního způsobu vzdělávání 

Škola při distanční výuce využívá systém MS Office a to platformu MS TEAMS. Žáci obdrží od školy 

přístupové údaje do tohoto systému. Každý vyučující zvolí takovou formu výuky - on-line, off-line či 

kombinaci obou forem, aby zajistil, vzdělávací výstupy stanovené v ŠVP. Žáci, kteří nedisponují 

odpovídající technikou, která umožňuje tyto formy výuky, mohou prostřednictvím svých zákonných 

zástupců požádat ředitele školy o zapůjčení tabletu či notebooku formou výpůjčky podle občanského 

zákoníku. Škola není povinna zajistit tuto techniku. Pokud žák nemá možnost on-line připojení, 

zákonný zástupce dohodne s třídním učitelem způsob předávání podkladů pro distanční vzdělávání a 

způsob odevzdávání vyhotovených zadání. 

 



Doplnění části B – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

Doplnění bodu 1.1 

19. Podkladem pro výslednou známku z jednoho předmětu za dané klasifikačním období jsou 

nejméně tři dílčí známky, v případě jednohodinového předmětu nejméně 2 dílčí známky. 

20. Při hodnocení výsledků distančního vzdělávání bude využívána kombinace slovního hodnocení a 

hodnocení známkou. 

 

Schválen školskou radou dne 14. 10. 2020. 

Platnost od 15. 10. 2020 

Účinnost od 16. 10. 2020 

 

 

 


