Dodatek č. 1 ke školnímu řádu – pravidla pro distanční vzdělávání
Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola TáborMěšice, Míkova 64 v souladu s ustanovením § 184 písm. a 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 a Mateřská
škola Tábor-Měšice, Míkova 64.
Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, zákonných zástupců a pedagogických
pracovníků
Žák
Škola
Zákonný zástupce
Má povinnost vzdělávat se Má
povinnost
zajistit Je povinný zajistit plnění
distančním způsobem.
distanční vzdělávání pokud distančního vzdělávání.
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.
Distanční vzdělávání a jeho průběh
Distanční vzdělávání je ve škole zajišťováno následující způsoby:
1. on-line
Probíhá prostřednictvím internetu a je podporováno digitálními technologiemi a
softwarovými nástroji.
2. off-line
Výuka neprobíhá přes digitální platformy komunikace, zadávání úkolů je předkládáno
písemně, telefonicky, osobní účastí, přes vývěsku školy.
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 a 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. Pokud není možné naplňovat danou dohodu z důvodu vyšší
moci, jsou povinni zajistit naplňování distančního vzdělávání tak, jak je uvedeno ve vývěsce
školy.
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 Táboře 9. 10. 2020

Mgr. Hana Saláková, ředitelka školy

