
 

Škola: Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres 

Karviná, příspěvková organizace 

Dodatek ke školnímu řádu – Distanční výuka 

Č.j.: ZŠŠK/541/2020 Účinnost od: 13.10.2020 

Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A5 

Změny: aktualizace 

 

V souladu se zákonem č. 349/2020 Sb., kterým se mění školský zákon č. 561/2004 Sb., byl doplněn 

Školní řád Základní školy Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace o 

následující body: 

1. Povinnost vzdělávat se distančním způsobem (vzdělávání na dálku), pokud je v důsledku 

krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo 

plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost 

ve škole žákům 

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem v případě omezení osobní přítomnosti žáků ve 

školách. Povinnost vzdělávat se distančním způsobem vyplývá ze zákona č. 349/2020 S., kterým se 

mění zákon č. 561/2004 Sb. 

Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. 

 

2. Organizace distančního vzdělávání (podle aktuální situace a opatření MŠMT ČR a MZd ČR, 

příp. KHS Ostrava) – formy a metody 

Žáci jsou povinni se vzdělávat denně podle aktuálního zadávání učiva a úkolů. Při on-line výuce je 

základním komunikačním kanálem (škola – žák) systém G-suite (Classroom). V něm má každá třída 

zřízenu svou učebnu v rámci daných vyučovacích předmětů. U žáků, kteří nemají doma podmínky pro 

on-line výuku a nemohou využít školou zapůjčenou techniku, škola umožní off-line výuku tím 

způsobem, že si žák či zákonný zástupce vyzvedne učivo a úkoly a splněné odevzdá ve škole. A to vždy 

po předchozí domluvě s vyučujícím daného předmětu. 

Nejdůležitější informace budou uvedeny také na webových stránkách školy: www.zsskolni-

havirov.eu. 

 

3. Hodnocení distančního vzdělávání 

Každý vyučující má možnost využít celou škálu klasifikační stupnice v souladu se Školním řádem a 

s přihlédnutím k individuálním možnostem a schopnostem žáka. Vyučující především posuzuje, zda 

žák odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění 

pokynů. V průběhu distanční výuky bude probíhat také osobní komunikace on-line přes systém G-

suite, aby žák měl pocit osobního kontaktu s třídním učitelem. 



Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu Základní 

školy Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace a to v míře odpovídající 

okolnostem (především stěžejní výstupy). 

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o 

výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů. 

 

 

 

4. Omlouvání 

Pokud zdravotní stav žáka neumožňuje účastnit se distanční výuky, omlouvá žáka z distanční výuky 

jeho zákonný zástupce třídnímu učiteli nejpozději do 3 kalendářních dnů. 

Omluvená absence nemůže být důvodem ke sníženému stupni hodnocení. 

 

 

Tento dodatek byl projednán na mimořádné pedagogické radě dne 8.10.2020. 

Tento dodatek byl schválen Školskou radou dne 13.10.2020. 

Tento dodatek je účinný od 13.10.2020. 

 

 

 

 

V Havířově 8.10.2020                                                …………………………………………………………………………… 

                                                                                                           MVDr. Martin Svoboda 

                                                                                                                    ředitel školy 
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