
Příloha č. 1 ke školnímu řádu platnému od 1. 4. 2019 – změny v souvislosti s přípravou na distanční 

vzdělávání s platností od 1. 10. 2020 

 

V novele školského zákona č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 byla stanovena pravidla pro 

vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti žáků 

nebo studentů ve školách a z této aktualizace vyplývají nové povinnosti školy, žáků a studentů. 

1. Škola je povinna zabezpečit vzdělávání distančním způsobem z důvodu krizových opatření, z důvodu 

nařízení mimořádného opatření nebo z důvodu nařízení karantény (pokud není možná osobní 

přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny nebo oddělení nebo 

kurzu ve škole). Pokud se opatření či karanténa netýká celé třídy, ale přesáhne 50 %, ostatní žáci nebo 

studenti pokračují v prezenčním vzdělávání. 

2. Pro vzdělávání distančním způsobem bude využívána jednotná softwarová platforma - systémy 

Bakaláři (Komens a online schůzky Teams) a Moodle. 

3. Komunikace se zákonnými zástupci a zletilými žáky a studenty bude probíhat prostřednictvím 

jednotného komunikačního kanálu Komens, případně mailem. 

4. Žáci a studenti školy jsou povinni se distančním způsobem vzdělávat. 

5. Pokud nemá žák nebo student k distančnímu vzdělávání potřebnou ICT techniku, projedná jeho 

zákonný zástupce nebo zletilý žák prostřednictvím třídního učitele možnost zapůjčení potřebné 

techniky ze školy. Zápůjčka techniky je řešena smlouvou o výpůjčce. 

6. Škola nemá povinnost distančně vzdělávat v případě, že ředitel školy vyhlásí ředitelské volno nebo 

pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku. Dalšími důvody je, že žákům nebo 

studentům je nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy (více než 50 %) nebo jsou žáci nebo 

studenti nepřítomni z jiného důvodu (např. nemoc). V tomto případě škola poskytne nepřítomným 

žákům nebo studentům studijní podporu na dálku (zasílání materiálů, úkolů, výukových plánů). 

V tomto případě se žáci nebo studenti zapojí na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální 

podmínky. 

7. Přesná pravidla pro předávání materiálů mezi školou  a žáky při off-line výuce, rámcová pravidla pro 

časové rozvržení výuky budou stanovena operativně vedením školy. 

8. Absence žáků nebo studentů při distanční výuce bude posuzována podle zapojení do vzdělávání a 

výstupů (zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o 

plnění pokynů). Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci, pokud nebyl individuálně 

dohodnut jiný způsob zapojení. Povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence 

zůstává zachována. 

9. Absence při smíšené výuce se zapisuje v rozsahu dle standardního rozvrhu.  

10. Při distanční výuce se mění pravidla hodnocení, více bude využíváno formativní hodnocení 

(průběžné hodnocení se zpětnou vazbou, které přináší žákovi nebo studentovi informace o jeho 

pokroku a směřuje ho k naplnění cíle). Bude využíváno sebehodnocení žáků nebo studentů a práce 

s chybou. 

 
Příloha č. 1 platného školního řádu  byla projednána a schválena: 
 

- Na pedagogické radě dne 24. 9. 2020 
- Školskou radou při SOŠ Luhačovice dne 30. 9. 2020. 

 
 
 
Platnost od 1. 10. 2020 
 
 
V Luhačovicích dne 24. 9. 2020                                                                                                      Ing. Jana Šuráňová 

                                                                                                                                               ředitelka školy 


