
Základní škola a Mateřská škola Šebrov, okres Blansko, příspěvková organizace 

 

 

Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu platnému k 1.9.2018 

 

Obecné ustanovení: 

 

Tento dodatek doplňuje Školní řád o pravidla týkající se distanční výuky vycházející 

z novely č.349/220 Sb. (účinnost od 25.8.2020). 

 

 

a) Škola je povinna zajistit ve vymezených mimořádných situacích pro žáky vzdělávání 

distančním způsobem. Jedná se případy, kdy je nařízeno mimořádné opatření MZ nebo 

KHS podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení karantény 

znemožňující osobní přítomnost většiny žáků ve škole (více než 50%) z nejméně jedné 

třídy. 

b) Žáci jsou povinni se distančně vzdělávat. 

 

 

Pravidla při distanční výuce: 

 

 Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a 

individuální podmínky konkrétních žáků. 

 

 Způsob komunikace s žáky a jejich zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím mailů 

(třídní učitelé), v případě potřeby telefonicky. 

Informace jsou rodičům sdělovány s dostatečným předstihem, zadávání úkolů probíhá 

v pravidelných intervalech ( 1- 2x týdně). Lhůta pro odpovídání na zprávy rodičů se 

stanovuje max.do 2 pracovních dnů.  

 

 Organizace vzdělávání  

- Škola využívá distanční výuky on-line (synchronní i asynchronní) - učebna google 

classroom 

- Škola má k dispozici k zapůjčení potřebnou ICT techniku 

- K předávání materiálů mezi žáky a učiteli slouží vyhrazený všemi dostupný box 

- V případě smíšené výuky (absence více jak 50%) probíhá výuka formou 

synchronní i asynchronní (částečný on-line přenos prezenční výuky) 

 

 

 Hodnocení výsledků – je přizpůsobeno možnostem žáka, podmínkám, které žák 

k plnění úkolů má v domácím prostředí a pedagogové k němu zaujímají individuální 

přístup. Pro hodnocení práce žáků je používáno především formativní hodnocení 

doplněné o hodnocení sumativní. Žáci jsou hodnoceni klasifikačním stupněm 

v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – viz. Školní řád. 

 

 Ochrana osobních údajů při distanční výuce 

- Škola jako správce osobních údajů zpracovává pro účely realizace distanční výuky 

osobní údaje žáků, a to jejich telefonní číslo, e-mailovou adresu a uživatelské 

jméno na komunikačních platformách specifikovaných shora. Právním důvodem 

zpracování je plnění zákonných povinností dle ust. § 184a zákona č. 561/2004 Sb., 

školského zákona a plnění úkolů ve veřejném zájmu spočívajících v zajištění 



distanční výuky. Osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců mohou být 

předány pouze zpracovatelům osobních údajů. 

- Žákům a jejich zákonným zástupcům se během distanční výuky zakazuje 

pořizování fotografií nebo videozáznamů ostatních žáků a vyučujících bez jejich 

výslovného a písemného souhlasu. V případě udělení souhlasu s pořízením 

záznamu pro osobní potřebu výuky žáka nesmí být takto získané záznamy žádným 

způsobem dále šířeny a zpřístupněny třetím osobám. 

 

 

 

 

 

Dodatek platný od 1.9.202 

Pedagogická rada projednala 25.8.2020 

Školská rada schválila 26.8.2020 

 

V Šebrově 26.8.2020 

       ……………………………………… 

       Mgr. Jana Klozová, ředitelka školy 

 

 


