
Pravidla pro distanční vzdělávání – dodatek č. 1 ke školnímu řádu  
Platnost od 1. 9. 2020 
Účinnost od 1. 9. 2020 
 
Školní řád 
upraven v souvislosti se změnou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s ustanovením § 184a, a to 
buď vydáním dodatku.  
 
Dodatek č. 1 ke školnímu řádu: Pravidla pro distanční vzdělávání 
 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola logopedická a Mateřská škola 
logopedická Choustníkovo Hradiště 161 v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění, 
 

vydává 
 

dodatek ke školnímu řádu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola logopedická a 
Mateřská škola logopedická Choustníko Hradiště 161 

 
Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, zákonných zástupců a pedagogických 
pracovníků 

Žák Škola Zákonný zástupce 

Má povinnost vzdělávat se 
distančním způsobem. 

Má povinnost zajistit distanční 
vzdělávání, pokud není možná 
osobní přítomnost žáků ve 
škole z důvodu krizového 
opatření vyhlášeného podle 
krizového zákona, nebo 
z důvodu nařízení 
mimořádného opatření, anebo 
z důvodu nařízení karantény 
v souladu s ŠVP. 

Je povinný zajistit plnění 
distančního vzdělávání. 

 

 
Distanční vzdělávání 
Škola poskytuje distanční vzdělávání 

- pokud je v důsledku mimořádných opatření znemožněná osobní přítomnost ve škole více než 
jedné poloviny žáků alespoň v jedné třídě 

- dle nařízení vlády. 
- v mateřské škole se týká dětí s povinným předškolním vzděláváním 
- pro tyto děti a žáky je distanční výuka povinná, způsob výuky je uplatňován dle možností 

žáků, případně školy. 
 
 

 
Distanční vzdělávání probíhá v  

- MŠ přes webové stránky – dle týdenního plánu (náměty, hry, odkazy, e-mailovou 
korespondenci, logopedie – využití online setkání. 

- ZŠ zavedením on-line výuky v učebně pomocí aplikace Google classroom, u žáků bez 
připojení na internet předáváním úkolů (osobně - Doležal, písemně – Brandejs) 
 

 
 
Distanční vzdělávání a jeho průběh 
Distanční vzdělávání je ve škole zajišťováno následující způsoby: 
 
1. on-line  

 Probíhá prostřednictvím internetu v aplikaci Google classroom v rámci platného rozvrhu pro 



distanční vzdělávání. Při výkladu zapojit více žáků, při procvičování v rámci možností tvořit 
menší skupinky dle možností, k žákům přistupovat individuálně. 

 Zaměřit se na český jazyk, matematiku, anglický jazyk, u 1. a 2. třídy zapojit prvouku jako 
mezipředmětový vztah, poskytovat odkazy na internetu, poskytnout náměty k procházkám, u 
starších žáků vyučovat i prvouku, přírodovědu, vlastivědu. 

 Vynechat výchovy, pouze poskytovat náměty. 
 
2. off-line  

 Výuka neprobíhá přes digitální platformy komunikace, zadávání úkolů je předkládáno 
písemně, telefonicky, osobní účastí. 

 Žáci plní úkoly zadané učitelem z učebnic, učebních materiálů a pracovních listů. Dále se 
může jednat o plnění úkolů formou slohů, čtenářských deníků, projektů. 

 Tento způsob výuky může být součástí on-line výuky. 
 
Žák je povinný plnit úkoly zadávané v distančním vzdělávání v termínech určených pedagogickým 
pracovníkem. Způsob distančního vzdělávání vychází vždy z individuálních možností žáka a jeho 
sociálního statusu. 
 
Škola volí způsob distančního vzdělávání v souladu se školním řádem a organizací vzdělávání 
s přihlédnutím k možnostem jednotlivých žáků.  
 
Zákonní zástupci jsou povinni zajistit naplňování distančního vzdělávání způsobem, na kterém se 
dohodli se školou.  
V průběhu distančního vzdělávání není dotčená povinnost zákonných zástupců dokládat důvody 
nepřítomnosti žáka ve výuce a další práva a povinnosti uvedená ve školním řádu. 
 
 
 
V …Choustníkově Hradišti………………………. dne ……1. 9. 2020……………………. 
 
 
                                                          Mgr. Helena Durstová, ředitelka  
 
 
 
 


