
Škola:                    Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel 

 
Dodatek ke školnímu řádu č. 1 

Č.j.:   257/2020                Účinnost od:        1. 9. 2020 

Spisový znak:    3.23..    A 10 Počet příloh:   0  

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 
1.1. Tento dodatek ke školnímu řádu upravuje: 

a) formy vzdělávání – distanční výuka; 
b) práva a povinnosti žáků školy; 
c) podmínky pro omlouvání a žáků z vyučování; 
d) pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v průběhu distanční výuky. 

 
Článek 2 

Distanční výuka 
2.1. Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. zákonem č. 349/2020 Sb. dle § 184a se zavádí zvláštní pravidla při 
omezení osobní přítomnosti žáků ve škole: 

a) pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (např. mimořádným opatřením krajské hygienické stanice nebo 
plošným opatřením ministerstva zdravotnictví) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost žáků ve 
škole, tak škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem; 

b) vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školnímu 
vzdělávacímu programu v míře odpovídajícím daným okolnostem; 

 
Článek 3 

Práva a povinnosti žáků při distanční výuce 
3.1. Všechna práva uvedena ve školním řádu jsou nadále platná, navíc žáci mají právo: 

a) na distanční výuku z výše uvedených důvodů; 
3.2. Všechny povinnosti uvedeny ve školním řádu jsou nadále platné, navíc žáci mají povinnost: 

a) distančně se vzdělávat (je-li vyhlášena distanční výuka); 
                                                                             

Článek 4 
Podmínky pro omlouvání žáků při distanční výuce 

4.1. Zákonný zástupce má povinnost:: 
 a) vzhledem k povinnosti žáků se účastnit distanční výuky musí zákonný zástupce každou neúčast dítěte při distanční výuce 

omlouvat stejným způsobem jako při prezenčním vyučování ve škole (telefonicky také možno e-mailem); 
 b) tuto omluvenku je nutno také zapsat i do žákovské knížky; 
 
        Článek 5 

                                                  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v průběhu distanční výuky 
5.1. Hodnocení v době distanční výuky bude na doporučení vyhlášky č. 211/2020 Sb. vycházet z:  

a) ze znalostí konkrétních žáků; 
b) při hodnocení bude zohledněna aktivní účast na distanční výuce, je nutné oddělit možnosti žáka a jeho závislost na 

součinnosti jeho rodinného zázemí; 
c) při zadávání úkolů je třeba ověřit správné pochopení; 
d) při vypracování úkolů se hodnotí užívání správných postupů, pomůcek a míru splnění zadaného úkolu; 
e) správnost -  bude zařazována práce s chybou s možností opravit a doplnit nedostatky, nebo úkol zopakovat; 
f) při hodnocení distanční práce bude využíváno převážně formativní hodnocení, ale také bude uplatňováno i sumativní 

hodnocení. 
 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

 
6.1.     Dodatek ke školnímu řádu č. 1 byl projednán na pedagogické radě 26. 8. 2020; 
6.2.  Dodatek ke školnímu řádu č. 1 byl projednán a schválen školskou radou na jejím  zasedání dne 28. 8. 2020; 
6.3.     Všichni žáci budou seznámeni s Dodatkem ke školnímu řádu, zápis bude proveden v třídní knize; 
6.4.     Zákonní zástupci budou informováni o vydání Dodatku ke školního řádu č.1, Dodatek č. 1 je zpřístupněn v budově školy a 

na webových stránkách školy. 
 
 
 
 
V Litovli dne 24. 8. 2020                                                                                       Mgr. Marcela Opletalová 
                               ředitelka školy 
 


