
Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu ZŠ T. G. Masaryka Hovorany ze dne 1. 9. 2018 

Zapsán pod č. j. ZŠ -Ho 175/2020 

1. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách 

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného v souvislosti s krizovým stavem podle 
krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo 
krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení 
karantény není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně 1 třídy ve škole, poskytuje 
škola po tuto dobu dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle 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. 

Všechny informace se k zákonným zástupcům žáka dostávají přes systém Škola OnLine a na 
webových stránkách školy www.zshovorany.cz. 

V případě distanční výuky se základním komunikačním kanálem (škola – žák, škola - rodič) 
stává systém Škola OnLine a MS Teams. Tyto systémy používají všichni žáci od 1. do 9. 
ročníku.  

Práci zadává a zveřejňuje vyučující učitel daného předmětu v závislosti na hodinové dotaci ve 
ŠVP a dle plánu distanční výuky. Jednou týdně bude v daných předmětech probíhat online 
výuka, které je žák povinen se účastnit. 

Pokud zdravotní stav žáka neumožňuje účastnit se distanční výuky, omlouvá žáka z distanční 
výuky jeho zákonný zástupce třídnímu učiteli emailem na jeho pracovní emailovou adresu 
nejpozději do 3 kalendářních dnů. 

Hodnocení v době distanční výuky 

Každý vyučující má možnost využít celou škálu klasifikační stupnice v souladu se Školním 
řádem a s přihlédnutím k individuálním možnostem a schopnostem žáka. Do hodnocení zapojí 
rovněž formativní hodnocení.  

V průběhu distanční výuky bude probíhat také osobní komunikace online, aby žák měl pocit 
osobního kontaktu s třídním učitelem /ev. skupiny/ následujícím způsobem: 

a/ TU 1x týdně 

b) 1. stupeň: ČJ, AJ, M, Prv, Přv, Vl – 1 hodina 

b/ 2. stupeň: ČJ, M, AJ, NJ, RJ, D, Z, Př, F, Ch - 1 hodina 

 



Pomoc školy žákům bez IT vybavení 

Pokud žák nemá doma dostatečné technické vybavení k průběhu distanční výuky, škola může  
na základě výpůjčního listu zapůjčit na dobu nezbytně nutnou určitý počet PC techniky.  

Zákonný zástupce žáka se obrátí se žádostí o zapůjčení na třídního učitele, který výpůjčku zajistí 
a vyřeší s metodikem ICT. Ten o výpůjčkách vede evidenci a informuje vedení školy. 

U žáků, kteří nemají IT vybavení, škola umožní, aby si žák učivo a úkoly vyzvedl a splněné 
úkoly odevzdal ve škole. Vždy po předchozí domluvě s vyučujícím daného předmětu.  

 

2. Povinnost žáků i pracovníků školy dodržovat zvýšená hygienická a organizační opatření 
v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací. 

 

Tento dodatek schválila Školská rada dne 31. 8. 2020.  

Tento dodatek je účinný od 1. 9. 2020.  

 

V Hovoranech 1. 9. 2020  

                                                                                        Mgr. Anežka Grmolcová 
                                                                                                ředitelka školy  


