
Základní škola Tvrdonice, příspěvková organizace 

 

          Č. j. 225/20 

Dodatek ke školnímu řádu č.j. 74/2018 

Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. zákonem č. 349/2020 se zavádí zvláštní 

pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách. 

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení 

mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o 

ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků  z nejméně jedné třídy, studijní 

skupiny, oddělení nebo kursu ve škole poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním 

způsobem.  

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího 

programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.  

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení 

výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání. 

Vzhledem ke stanovení povinnosti pro žáky účastnit se distanční výuky, je nutné každou neúčast žáka 

na distanční výuce omlouvat. A to písemně na edookit třídnímu učiteli nebo telefonicky do kanceláře 

školy 519 339 208. 

Pravidla hodnocení při distanční výuce: 

Pravidla a podklady pro hodnocení žáků uvedená ve školním řádu, která nelze pro svou povahu 

uplatnit při distanční výuce, se nepoužívají. 

Hlavním cílem hodnocení musí být podpora učení žáků. 

Hodnocení v době distanční výuky bude na doporučení vyhlášky 211/2020 Sb. vycházet z těchto 

pravidel: 

• pokud je to možné, vychází vyučující ze znalostí konkrétních žáků 

• při hodnocení bude zohledněna aktivní účast na distanční výuce (důležité je brát na zřetel na 

možnosti žáka a součinnosti jeho rodinného zázemí) 

• u zadávaných úkolů je potřeba ověřit jejich správné pochopení 

• přednostně bude využíváno formativní hodnocení, které bude žákům i jejich rodinnému 

zázemí poskytovat co nejpřesnější zpětnou vazbu o kvalitě splnění zadání, o dosaženém 

pokroku, upozorní na nedostatky a napoví cestu ke zlepšení 

• hodnocení může být vhodně doplňováno motivačními prvky 

 

 

Ve Tvrdonicích 21. 9. 2020                                                               Mgr. Pavlína Brabcová 

        ředitelka školy 

  


