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 Dodatek č.1 ke školnímu řádu 
 

Základní škola Ostrava –Radvanice, Vrchlického 5, příspěvková 

organizace 

 

Spisový znak : A1.3./ A10 

Dodatek č.1 ke školnímu řádu byl projednán pedagogickou radou dne: 08.10.2020 

Školská rada schválila Dodatek č.1 ke školnímu  řádu: 08.10.2020 

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu nabývá platnosti od: 09.10.2020 

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu nabývá účinnost od: 09.10.2020 

Vydání Dodatku č. 1 ke školnímu řádu : 09.10.2020 

 

 

      

Dodatek ke školnímu řádu je vydán na základě Metodického doporučení pro vzdělávání 

distančním způsobem. 

 

 

Povinnost žáka 

 
Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem ve vymezených případech. 

 

 

 

Způsob komunikace s žáky a jejich zákonnými zástupci při vzdělávání 

distančním způsobem 

 
Škola bude zasílat informace, pokyny (nikoli učivo) vždy v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 

12.00 hod. na email zákonného zástupce, na webové stránky školy a do vývěsek u hlavních  

vchodů do všech čtyřech budov školy. 

Zákonní zástupci žáků mohou reagovat na informace a pokyny následovně: 

- na pondělní informace, pokyny do čtvrtka do 12.00 hod. 

- na středeční informace, pokyny do pondělí do 12.00 hod. 

 

 

 

 



 

 

 

Způsob vzdělávání distančním způsobem 

 

 
1. V případě distanční výuky celé třídy:  

 

- bude výuka probíhat on-line přes MS-Teams v náhradním rozvrhu hodin, který bude 

zaslán zákonným zástupcům na email. Žákům, kteří nemají přístup k internetu, bude 

předán třídním učitelem prezenčně. 

- žákům, kteří nemají přístup k internetu, budou výukové materiály předány třídním 

učitelem prezenčně nebo zaslány poštou. 

 
2. V případě kombinace distanční a prezenční výuky třídy: 

 

- prezenční výuka bude probíhat běžným způsobem dle rozvrhu hodin v budovách školy  

-  distanční výuka bude probíhat pomocí výukových materiálů umístěných na MS-Teams. 

Žákům, kteří nemají přístup k internetu, budou výukové materiály předány třídním 

učitelem prezenčně nebo zaslány poštou. 
            Vypracované výukové materiály budou přinášet dle pokynů třídního učitele nejméně               

            jednou týdně na budovu, kterou navštěvují. 

 

 

Způsob omlouvání neúčasti na distančním způsobu vzdělávání 

 

 
Zákonný zástupce je povinen omlouvat neúčast žáka na distančním vzdělávání na plánovaných 

on- line hodinách na email školy: zsvrchlickeho@seznam.cz do tří dnů. 

 

Zákonný zástupce uvede jméno žáka, příjmení žáka, třídu a důvod absence.  

 

 

 

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání 
 

Způsob hodnocení distanční práce žáků bude formativní. Jedná se o průběžné hodnocení 

co žák ví, čemu rozumí nebo co dokáže průběžně v rámci vzdělávacího procesu, a směřuje ho 

k naplnění stanoveného cíle. 

 

V Ostravě dne 09.10.2020                     Mgr. Hana Ostřanská 

                                                                ředitel školy 
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