Dodatek č. 5
ke školnímu řádu

Distanční výuka
Vzdělávání distančním způsobem
1. Tento článek stanovuje pravidla pro vzdělávání distančním způsobem za podmínek
stanovených v § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
2. 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 ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání
distančním způsobem.
3. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového
vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.
4. O konkrétním způsobu organizace výuky (prezenční, distanční, „smíšené“) rozhoduje
ředitel školy s ohledem na právní předpisy a aktuální možnosti a podmínky školy.
• Prezenční výuka – v případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu
žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, škola nemá povinnost
poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci,
kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Prezenční výuka probíhá
běžným způsobem.
• Smíšená výuka – v případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole (onemocnění
či karanténa) týká více než 50 % žáků konkrétní třídy, je škola povinna distančním
způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána osobní účast na prezenční výuce. Ostatní
žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.
• Distanční výuka – pokud jsou splněny podmínky dle § 184a školského zákona a zákaz
osobní přítomnosti platí pro minimálně jednu celou třídu, probíhá v této třídě distanční
výuka. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem ve standardním režimu.
Pokud je zakázána přítomnost všech žáků školy, přechází na distanční výuku celá škola.
5. Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem
či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel tohoto školního řádu,
pak se ustanovení školního řádu, která jsou s nimi v rozporu nepoužijí.

Povinnosti žáků a zákonných zástupců
1. Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat jak prezenční, tak distanční formou výuky v míře
odpovídající okolnostem.
2. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to
i v jeho distanční formě.
3. Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky
dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem.

Formy a režim vzdělávání distančním způsobem
1. Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí:
• on-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje
v určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy)
a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové
rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a bude
stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce celé třídy, nebo
kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro druhou část,
• off-line výukou, bez kontaktu přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů
osobním vyzvedáváním, či poskytnutí informací telefonicky,
• individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků,
• komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,
• informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby a vedením žáka
k sebehodnocení,
• pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem způsobem odpovídajícím jeho
možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám.
2. Základní komunikační platforma je:
• Webová služba pro vzdělávání: Google Classroom,
• školní informační systém: Bakaláři - Komens,
• školní e-maily zaměstnanců i žáků pod doménou „soustop.cz“ a související možnosti
Google účtu (Google Disk, Google Hangouts, Google Meet apod.).
3. Při distančním vzdělávání zajišťovaném jakoukoliv formou žák dostane vždy zpětnou vazbu
o výsledcích svého vzdělávání a o plnění zadaných úkolů.
4. Škola volí způsob vzdělávání na dálku s ohledem na materiálně-technické vybavení školy.
5. Způsob poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáků.
6. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování podpůrných
opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání.
V Opavě 12. 10. 2020
Mgr. Miroslav Weisz
ředitel

