Školní řád distančního vzdělávání.
Distanční výuka se vyhlašuje podle § 184a zákona 561/2004 Sb. Školský zákon z důvodů
krizového opatření.
1. Distanční vzdělávání je pro žáky povinné
2. Škola je povinna zajistit pro žáky distanční studium.
3. Distanční vzdělávání se realizuje podle jednotného informačního systému školy nebo
jednotné aplikace pro online vyučování. Všechny vstupy a výstupy vzdělávání musí
být uskutečněny těmito jednotnými vstupy. Žák je povinen tento informační systém
sledovat a řídit se pokyny vyučujícího.
4. Žák/zákonný zástupce je povinen informovat školu o nemožnosti využívat IT
technologie a aplikace potřebné k distanční výuce a aktivně se podílet na vyřešení
tohoto problému.
5. V době distančního vzdělávání se komunikace mezi žáky, rodiči a školou (omlouvání)
uskutečňuje přes školní informační systém.
6. Metody a formy práce používané při distančním vzdělávání vychází z možností IT
technologií a používaných aplikací.
7. Prioritami distančního vzdělávání jsou hlavní předměty.
8. Žákům je pravidelně poskytována zpětná vazba různou formou hodnocení odevzdané
práce i aktivity při vzdělávání.
9. V době distančního vzdělávání je možno žákům poskytnout dotovaný oběd do
jídlonosičů u výdejního okénka školní kuchyně.

Pravidla pro hodnocení žáků po dobu distančního vzdělávání
1. Hodnocení prospěchu během distančního vzdělávání může mít charakter dílčích
průběžných hodnocení v případě delší doby distančního vzdělávání, nebo souhrnné
klasifikace za kratší dobu či jednotlivé úseky vzdělávání. S pravidly hodnocení seznámí
žáky vyučující prostřednictvím informačního systému.
2. Při stanovení klasifikačního stupně se přihlíží k aktivitě žáka, k plnění úkolů a k účasti na
online výuce.
3. Předmětem hodnocení může být i samotná aktivita při distančním vzdělávání, je-li
doložena konkrétními výstupy.
4. Práce odevzdaná v průběhu vzdělávání jiným než předem stanoveným způsobem nebude
předmětem hodnocení a bude považována za neodevzdanou.
5. Žák se zavazuje přistupovat k vypracování úkolů čestně a dbát pokynů učitele při jejich
zpracování.
6. V případě, že technické nebo jiné důvody brání žákům účasti na online hodinách, omluví
se žák předem, nebo okamžitě po hodině.
7. Žák, který se nebude zúčastňovat distanční výuky, bude po jejím skončení přezkoušen
z probrané látky a všechnu látku si doplní.

