Základní škola a Mateřská škola Malenice, okres Strakonice

Distanční výuka
Příloha č.4 Školního řádu
Zvláštní pravidla při mimořádných opatřeních a při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole:
Pokud MŠMT ČR stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel
platného školního řádu, pak ustanovení školního řádu, která jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí. Postupuje se pak
podle této přílohy školního řádu.

Článek I.
Povinnosti žáků:
1. Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest
a používat je předepsaným způsobem.
2. Pokud je zavedeno distanční vzdělávání, žáci jsou povinni se řádně vzdělávat i distanční formou
výuky v míře odpovídající okolnostem.
3. Zákonní zástupci jsou povinni zdůvodnit, proč se žák neúčastní distanční výuky.
Článek II.
Režim distančního vzdělávání:
1. Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajišťuje je způsobem, umožňujícím
dálkovou komunikaci mezi žákem a pedagogem. V případě absence připojení k internetu kombinací
předávání písemných materiálů poštou, osobního předávání a telefonických konzultací.
2. Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v plném plánovaném rozsahu jako v případě
prezenční výuky, škola se proto zaměří především na stěžejní výstupy v matematice, českém
a případně anglickém jazyce.
3. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, s ohledem
na krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách.
Článek III.
Hodnocení výsledků vzdělávání:
1. Při distančním vzdělávání dostane žák zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění
zadaných úkolů.
2. Při uzavření určitých celků učiva je provedeno hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto
celku.
3. Výstupy vzdělávání při distanční výuce jsou ukládány.
4. Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně písemnou korespondencí,
telefonicky nebo osobně. Ze strany vyučujících je jim poskytnuta maximální pomoc při řešení
vzniklých problémů.
Článek IV.
Stravování při distanční výuce:
1. Školní stravování bude umožněno jen v případě, že školní jídelna bude schopna splnit nařízení
odpovědných orgánů (Krajská hygienická stanice, Ministersvo zdravotnictví, MŠMT, …)
2. Přístup do školní jídelny bude umožněn jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána
přítomnost ve škole.
Schváleno pedagogickou radou dne 31.8.2020, školskou radou 1.9.2020 a platné od 1.10.2020.
Mgr. Zdeněk Vorel, v.r.
ředitel školy

