Dodatek č. 2 vnitřní směrnice č. 3/2020

ŠKOLNÍ ŘÁD
Základní školy a Mateřské školy Tovačov
Tento dodatek školního řádu doplňuje ustanovení týkající se práv a povinností žáků a
zákonných zástupců žáků, řeší omlouvání absence žáků při distanční výuce a doplňuje
ustanovení týkající se hodnocení žáků při distanční výuce. Ostatní ustanovení školního řádu se
nemění.
I.
Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků
1. Žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem, pokud je z důvodů mimořádných
opatřením KHS (karanténa) nebo plošných opatření MZ ČR zakázána žákům přítomnost ve
škole.
2. Zákonní zástupci žáků jsou povinni dokládat důvody neúčasti žáků na distančním
vzdělávání a informovat školu o skutečnostech, které žákovi znemožňují zapojení do online
výuky.

II.
Omlouvání absence žáků při distanční výuce
1. V případě absence žáka na distančním vzdělávání omluví zákonný zástupce žáka nejpozději
do 3 kalendářních dnů od počátku absence třídnímu učiteli.
2. Při online výuce je nepřipojení se žáka k přenosu považováno za absenci, pokud jeho
zákonným zástupcem nebyl se školou dohodnut jiný způsob vzdělávání žáka.
3. Při offline výuce je za absenci vnímáno neodevzdávání úkolů či výstupů práce žáka ve
stanoveném termínu a neprokazování snahy žáka o plnění úkolů.
4. V případě, že žák nemá z nějakého důvodu možnost účastnit se online výuky nebo o tuto
možnost přišel v průběhu distančního vzdělávání, informuje zákonný zástupce neprodleně
třídního učitele, se kterým projedná způsob dalšího vzdělávání žáka.

III.
Hodnocení žáků při distanční výuce
1. Pokud se žák nezapojuje do distančního vzdělávání nebo se zapojuje v nedostatečné míře,
zjišťuje vyučující důvody a ve spolupráci se zákonnými zástupci hledá způsoby, jak žáka
vhodně motivovat pro vzdělávání a zvýšit tak míru jeho zapojení. V obzvlášť závažných
případech informuje vyučující vedení školy, které zajistí společný koordinovaný postup.
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2. Pro průběžnou klasifikaci žáků v rámci distančního vzdělávání platí všechny ostatní zásady
a pravidla uvedená ve školním řádu a udělené známky se započítávají do souhrnného
prospěchu žáka.

Dodatek č. 2 byl schválen pedagogickou radou školy dne 23. 10. 2020
V Tovačově dne 23. 10. 2020

Mgr. Bc. Leon Bouchal, v.r.
ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Tovačov - Podvalí 353, 751 01 Tovačov - www.zstovacov.cz

