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Dodatek ke školnímu řádu
Distanční vzdělávání
Pokud jsou splněny podmínky dle § 184a školského zákona, škola zahájí přechod na vzdělávání
distančním způsobem a informuje o tom zákonné zástupce žáka. Vzdělávání distančním způsobem je pro
žáky dobrovolné.
Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců
• Žák nabídky distančního způsobu vzdělávání využije
• Zákonný zástupce žáka omluví, žák nabídky distanční výuky nevyužije, zůstává nadále žákem
školy, úplata se nevrací
• Zákonný zástupce nereaguje, se školou nekomunikuje, žák zůstává nadále žákem školy, úplata
se nevrací
• Zákonný zástupce žáka ze školy písemně odhlásí, a to ke konci pololetí nebo ke konci školního
roku, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak. Pokud bude chtít žák v září opět
navštěvovat výuku, pak za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním
uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ve věci úplaty se postupuje podle § 8
odst. 3 výše uvedené vyhlášky.
Způsoby distančního vzdělávání
• on-line výuka - způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla
• prostřednictvím internetu a je podporován nejrůznějšími digitálními technologiemi a
softwarovými nástroji (např. videokonference, skype, whatsapp, messenger a jiné aplikace)
• off-line výuka - bez kontaktů přes internet (např. předáváním písemných materiálů poštou či
osobním vyzvedáváním, telefonicky a jiné)
• individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků za dodržení všech hygienických
pravidel a nařízených opatření
• zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení
Hodnocení výsledků distančního vzdělávání
Úkolem učitele po dobu vzdělávání na dálku je průběžně monitorovat zapojení a aktivitu žáků,
poskytovat jim v přiměřeném čase zpětnou vazbu, podporovat je v hledání řešení a motivovat k dalšímu
pokroku. Žák, zákonný zástupce průběžně dostává zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání. Žáci jsou
vedeni k sebereflexi, k domácímu samostudiu, samostatnosti. Role učitele je v distančním způsobu
vzdělávání především podpůrná, motivující. Hodnocení zohledňuje podmínky rodinné, sociální a
prostorové, v nichž se žák vzdělává.
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