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Č.j.: ZŠOT/0879/2020           V Otrokovicích dne 2.10.2020 
 
 

 
Dodatek č. 2 ke směrnici č. 5/2019 č.j.: ZŠOT/593/2019 školní řád Základní školy 

Otrokovice, Komenského            
 
Novelou školského zákona vyhlášenou pod 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 dětí, žáků nebo studentů ve školách. Zákonem je 
nyní nově stanovena: 

a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním 
způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a 
zároveň, 

      b)  je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat.  
Z tohoto důvodu je školní řád Základní školy Otrokovice, Komenského doplněn (čl. ….) o 
specifika vzdělávání distančním způsobem. 
 
 

1. ZPŮSOB KOMUNIKACE S DĚTMI, ŽÁKY A JEJICH ZÁKONNÝMI 
ZÁSTUPCI 
Škola bude vždy bezodkladně informovat děti, žáky a zákonné zástupce o přechodu 
školy na distanční způsob vzdělávání, zákonní zástupci bezodkladně obdrží rozvrh 
distanční výuky na dané období. 
Efektivní komunikace mezi školou a rodinou je základem pro to, aby obě samotné 
mohly plnit své role. 

 
a) Komunikační kanály mezi školou a rodiči: 

- webové stránky školy - www.zvsotr.cz 
- e-maily (skola@zvsotr.cz, příjmení pedagoga@zvsotr.cz) 
- SMS či volání na telefony:  

 kancelář školy  734 280 873 
 zástupkyně ředitelky  736 519 799 
 ředitelka školy  732 267 668. 

b) Třídní učitel/ka (dále jen TU) bude rozesílat či předávat informace, úkoly, … 
rodičům v pravidelných intervalech 1x týdně komplexně za svou třídu (další 
vyučující, kteří v dané třídě učí, budou předávat veškeré podklady, informace pro 
výuku svého předmětu TU). 

c) Pokud rodič zašle zprávu škole (pedagogovi), odpověď obdrží nejpozději do 2 
pracovních dnů. 

d) Oficiální komunikační kanál je přes aplikace Office 365 (Outlook, Teams), kdy 
každý rodič bude seznámen prostřednictvím TU s přístupovými údaji svého dítěte. 
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e) Pokud rodič nemá potřebné IT vybavení či přístup k internetu (zjišťování proběhne 
vždy na začátku nového školního roku), může škola formou „Smlouvy o 
výpůjčce“ řešit situaci individuálně s možností zapůjčení.  

f) Pokud se dítě, žák nezapojuje do distanční výuky, ale má zajištěnu potřebnou 
techniku, TU bude aktivně kontaktovat zákonného zástupce - telefonicky, SMS, 
prostřednictvím chatovací aplikace nebo prostřednictvím spolužáků, aby zjistil 
důvod neúčasti ve vzdělávání a mohly být odstraněny překážky.  

g) V případě, že se dítě, žák nemůže zapojit do on-line distančního způsobu 
vzdělávání, protože nemá doma podmínky pro on-line výuku nebo nemůže využít, 
školou zapůjčenou techniku, a to z jakéhokoliv důvodu, bude realizován distanční 
způsob vzdělávání pomocí metod off-line výuky (c2). Důležité je, aby TU, 
případně AP děti, žáky i jejich zákonné zástupce podporoval průběžnou 
komunikací, informoval je, že může dojít na distanční způsob vzdělávání a 
domluvil se s nimi na konkrétní formě komunikace. 

h) V závislosti na konkrétní situaci a možnosti školy mohou být dětem, žákům 
zapůjčeny potřebné kompenzační pomůcky, speciální učebnice a materiály, které 
má jednotlivec uvedeny v doporučení SPC s podmínkou, že zákonný zástupce je 
povinen uhradit případné poškození či zcizení – na základě podpisu „Smlouva o 
výpůjčce“. Realizace půjčení konkrétní pomůcky záleží na individuální domluvě 
se školou. 
 

 
2. ZPŮSOB STANOVENÍ PRAVIDEL A ORGANIZACE PŘI VZDĚLÁVÁNÍ 

DISTANČNÍM ZPŮSOBEM 
Obecně platí, že: 

 v rámci výuky ICT budeme nacvičovat s žáky připojení do Office 365, 
abychom zajistili bezproblémový, plynulý přechod na případnou distanční 
výuku a systém připojení fungoval 

 výuku přizpůsobíme možnostem dětí, žáků i pedagogů 
 nebudeme přeceňovat možnosti rodičů ani dětí, žáků při vzdělávání na dálku, 

ale současně ani podceňovat 
 budeme usilovat o častou zpětnou vazbu od účastníků a sami ji budeme hojně 

poskytovat 
 samozřejmostí je individuální diferenciace zadávaných úkolů 
 budeme respektovat specifika vzdělávání dětí, žáků s PAS a těžší formou 

mentálního postižení 
 budeme poskytovat žákům i možnosti volby 
 zadání budeme formulovat jasně a konkrétně, budeme ověřovat, že žáci vědí, 

co se od nich očekává 
 budeme stanovovat reální termíny plnění úkolů 
 budeme se přizpůsobovat práci skupinové či individuální v on-line prostředí 
 budeme podporovat přímý kontakt s učitelem 
 při komunikaci se budeme snažit o srozumitelné, jednoznačné zadání a pokyny  
 budeme empatičtí a zajímat se o to, jak děti, žáci zvládají učení, případné 

nedostatky okamžitě řešit 
 budeme respektovat v přiměřené míře potřebu časové flexibility v rodinách 
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 umožníme rodičům i žákům získat informaci o správném výsledku u 
samostatných prací 

 uděláme maximum, aby vzdělávání za těchto podmínek bylo pro děti, žáky 
zajímavé, poutavé, …  abychom podpořili chuť učit se a v učení pokračovat. 

 
Organizace výuky při omezení přítomnosti ve škole 
V případě, že je nařízením karantény nebo mimořádnými opatřeními krajské 
hygienické stanice nebo opatřeními Ministerstva zdravotnictví znemožněna osobní 
přítomnost dětí, žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:  
 
a) PREZENČNÍ VÝUKA 

V případě, že se opatření či karanténa bude týkat pouze omezeného počtu dětí, 
žáků, který nepřekročí více jak 50 % dětí, žáků konkrétní třídy či oddělení, škola 
nebude mít za povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem, bude 
postupovat obdobně jako v běžné situaci, kdy děti, žáci nejsou přítomní ve škole, 
např. z důvodu nemoci. Prezenční výuka probíhá běžným způsobem. Pokud to 
organizační možnosti dovolí, vyučující budou poskytovat nepřítomným dětem, 
žákům podporu na dálku formou: 

 zasíláním materiálů, úkolů 
 zasíláním instruktážní videí  

 
b) SMÍŠENÁ VÝUKA 

V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole (onemocnění či karanténa) 
bude týkat více než 50 % dětí, žáků konkrétní třídy či oddělení, bude škola 
povinna distančním způsobem vzdělávat děti, žáky, kterým je zakázána osobní 
účast na prezenční výuce. Ostatní děti, žáci budou pokračovat v prezenčním 
vzdělávání (pro jednu skupinu prezenční, pro druhou distanční výuka). Organizace 
„smíšené výuky“ bude probíhat s ohledem na konkrétní aktuální možnosti a 
podmínky školy a dětí, žáků. Organizační možnosti: 

 pomoc vyučujícímu při realizaci prezenční výuky (asistent pedagoga, 
vychovatel) – plní pokyny vyučujícího, vykonávají dohled, vytváří 
pomůcky, materiály, zajišťují individuální přístup  

 pomoc vyučujícímu při realizaci distanční výuky (asistent pedagoga, 
vychovatel) – plní pokyny vyučujícího, vytváří pomůcky, pracovní 
listy, materiály, … 

 pro skupinu vzdělávanou na dálku bude prioritou zařazovat předměty 
-  Český jazyk, Čtení, Psaní, Komunikace,  
-  Matematika 
- Pracovní činnosti, Pracovní výchova zaměřené na rozvoj činností 
   v domácnosti (vaření, stolování, úklid, práce s domácími spotřebiči, 
    …) 

 snahou bude, aby začátek a konec výuky probíhal společně on-line – 
podpora socializace, vysvětlení úkolů, zadání práce; na konci společné 
zhodnocení práce, využití sebehodnocení a v průběhu dne možnost 
konzultace  
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 pedagogičtí pracovníci (učitel, AP, V) se mohou v průběhu dne střídat 
v poskytování prezenční a on-line výuky 
 

c) DISTANČNÍ VÝUKA 
Pokud jsou splněny podmínky dle § 184a školského zákona a zákaz osobní 
přítomnosti platí pro minimálně jednu celou třídu, probíhá v této třídě distanční 
výuka. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem ve standardním 
režimu. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí, žáků školy, přechází na 
distanční výuku celá škola. 
 
Formy vzdělávání distančním způsobem – výběr bude zcela ponechán na TU, 
který posoudí aktuální situaci s přihlédnutím k individualitám jednotlivých dětí, 
žáků, možnostem rodin, uváží míru potřeby sociálního kontaktu mezi spolužáky. 
 
c1) ON-LINE VÝUKA:  

 synchronní výuka 
učitel je propojen s dětmi, žáky prostřednictvím školního komunikačního 
systému MS Teams, kdy třída ve stejný čas, na stejném virtuálním místě 
pracuje na úkolu dle předem stanoveného rozvrhu 

 
 asynchronní výuka 
děti, žáci pracují ve svém zvoleném čase, vlastním tempem na zadaných 
úkolech a společně se v on-line prostoru nepotkávají.  

 učitel posílá zadání úkolů prostřednictvím žákovských e-mailů či na e-
maily rodičů anebo přes MS Teams, … 

 žáci na nich samostatně doma pracují a v dohodnutém termínu 
vypracují a odevzdají dle předem stanovené domluvy s TU 

 TU bude vyšší mírou podporovat individuálně jednotlivé děti, žáky, 
rodiče 

 
 kombinace synchronní a asynchronní výuky 
 

c2) OFF-LINE VÝUKA 
vzdělávání na dálku neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebujeme technické 
vybavení ani digitální kompetence účastníků. Jde o plnění úkolů z učebnic, 
učebních materiálů či pracovních listů, praktických úkolů, které využívají 
přirozené podmínky v domácím prostředí dětí, žáků. Tento způsob může být také 
zpestřením on-line výuky. Zadávání úkolů může probíhat: 
 písemně 
 telefonicky 
 v určitých případech i osobně 
 
c3) KONZULTACE 
využívat za všech okolností, je nutné, aby učitel monitoroval zapojování 
jednotlivých dětí, žáků a poskytoval jim individuální konzultace a podporu. Cílem 
je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem 



 
  
Základní škola Otrokovice, Komenského            IČO: 61716413 
Komenského 1855, 765 02 Otrokovice   IDS:  7z6uu6i   
mob.: 734 280 873  e-mail: skola@zvsotr.cz   www.zvsotr.cz 

 
 

a podmínkám. Konzultace budou nabízeny ve formách, které budou všem 
dostupné: 

 telefonické hovory 
 on-line chaty 
 e-maily 
 ve specifických případech i osobní konzultace za dodržení všech 

hygienických pravidel a nařízených opatření. 
Zákonní zástupci mohou využívat služeb školního poradenského pracoviště, které 
tvoří: 

 výchovný a kariérový poradce Mgr. Jana Šindelková 
 školní metodik prevence  Mgr. Libor Žižlavský 
 školní logopedka   Mgr. Adéla Kohelová 
 ředitelka školy   Mgr. Pavlína Frdlíková 

Děti, žáci mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským 
poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání. Podpůrná opatření 
spočívají v:  

 poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení 
 úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání 
 používání kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních 

učebních pomůcek 
 využití asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka 

 
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA (PAS) A  
S TĚŽŠÍM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 
U dětí, žáků s PAS a těžším mentálním postižením, jejichž postižení je natolik závažné, že 
mnohdy neumožňuje realizovat vzdělávání prostřednictvím on-line komunikace, škola 
umožňuje způsob vzdělávání, který bude v jeho nejlepším zájmu a bude korespondovat s 
jeho schopnostmi a dovednostmi: 
a) TU se domluví s rodiči dítěte, žáka a po domluvě pevně nastaví dobu a formu  

vzdělávání individuálně přímo na možnosti dané rodiny (PC, telefon, osobní 
vyzvedávání učebních materiálů apod.) 

b) stanoví si se zákonnými zástupci pravidla komunikace a edukace 
c) nadále budou dodržovány zásady systémové péče o děti, žáky s PAS, těžším 

mentálním postižením i ze strany AP: 
 AP pracuje dle pokynu učitele a poskytuje individuální podporu dítěti, žákovi  
 AP dle pokynu učitele poskytuje distanční podporu a informace zákonným 

zástupcům dítěte, žáka.  
 

 
3. OMLOUVÁNÍ NEÚČASTI NA DISTANČNÍM ZPŮSOBU VZDĚLÁVÁNÍ 

Pokud jsou splněny podmínky § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a je 
zákaz osobní přítomnosti ve škole, přechází se na distanční výuku, je povinnost 
vzdělávat se školou nastaveným způsobem. 
 
a) pokud je dítě, žák nemocen, omlouvá jej rodič způsobem obvyklým, tzn. do 3 

kalendářních dnů 
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b) pokud se dítě, žák nezúčastní distanční výuky, danou stanoveným rozvrhem pro 
tento způsob vzdělávání, je třeba ho omluvit způsobem obvyklým (bod a) 

c) pokud dopředu víte, že se dítě, žák nezúčastní výuky např. z důvodu naplánované 
návštěvy lékaře či jiného důvodu, je třeba jej omluvit nejpozději 1 den před 
distanční výukou. 

 
 

4. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
Hodnocení žáků je vykonáváno na základě konkrétních pravidel nastavených v 
doporučení žáka vydaném školským poradenským zařízením a v souladu s pravidly 
hodnocení žáků, jež jsou součástí školního řádu školy. Průběžná formativní zpětná 
vazba významným způsobem podpoří motivaci žáka k učení a konkrétní pokroky.  
 
a) upřednostněno je formativní hodnocení, které významným způsobem ovlivňuje 

efektivitu vzdělávání a dosahování očekávaných výstupů. Je to hodnocení 
průběžné, které přináší dítěti, žákovi, rodiči užitečnou informaci o tom, co ví, 
čemu rozumí nebo co dokáže průběžně v rámci vzdělávacího procesu a směřuje ho 
k naplnění stanového cíle. Umožňuje sledovat vlastní pokrok a pomáhá komplexně 
rozvíjet jeho osobnost. Účelem formativního hodnocení je tedy identifikovat 
vzdělávací potřeby dítěte, žáka a přizpůsobit těmto zjištěním učení tak, aby každý 
dosáhl maxima ve svém rozvoji vzhledem ke svým individuálním možnostem. 

 pravidla a četnost hodnocení si stanoví každý TU individuálně za svou 
třídu a to vzhledem k různorodosti složení dětí, žáků jednotlivých tříd 

b) nastanou-li jakékoliv problémy vedoucí ke zhoršení prospěchu žáka, je třeba ve 
spolupráci se zákonnými zástupci hledat způsoby podpory a zvolit možnou míru 
zapojení žáka 

c) využít formy sebehodnocení dítěte, žáka, na které jsou zvyklí 
d) dodržení pravidel a kritérií hodnocení, která jsou součástí školního řádu. 

 
 
 
 
 
 
               Mgr. Pavlína Frdlíková 
                       ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 


