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Dodatek školního řádu základní školy č. 1 

 
Číslo jednací: 

201/2020/ZŠMŠ   Spisový znak:   A 5   Skartační znak:  1.4 

Pedagogická rada projednala dne:  31. 8. 2020          

Školní řád nabývá platnosti dne:  1. 9. 2020       

Školní řád nabývá účinnosti dne:  1. 9. 2020       

Školní řád byl schválen školskou radou dne:  10.11.2020 
 

 

1. Zrušení článku XII. 
 

Tímto dodatkem se ruší článek XII. Školního řádu, řád školní družiny. Řád školní družiny byl 

vydán jako samostatný dokument. 

 

2. Pravidla pro distanční vzdělávání 

 
2.1 Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu 

nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z jedné 

třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.  

 

2.2 Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.  

 

2.3 Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a 

hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro 

toto vzdělávání. 

 

2.4 Jednotným komunikačním kanálem pro žáky školy je aplikace Microsoft Teams. 

 

2.5 Absence při distančním vzdělávání bude posuzována podle zapojení do vzdělávání a 

výstupů. Nepřipojení se k on-line výuce bude považováno za absenci, pokud s žákem nebo 

jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení do výuky. Pro 

omlouvání absence platí stejná pravidla jako při prezenčním vzdělávání. 

 

2.6 Při hodnocení v průběhu distančního vzdělávání škola dodržuje pravidla a kritéria 

hodnocení, která jsou součástí školního řádu. Každá odevzdaná práce žáka bude vyučujícími 

hodnocena prostřednictvím Microsoft Teams vždy formativním (slovním) nebo sumativním 

(známkou s váhou 1, 2) hodnocením. O způsobu hodnocení budou žáci předem informováni v 

zadání úkolu vyučujícím. 

 

 



 

3. Elektronická žákovská knížka 
 

Ve vybraných ročnících naší školy je od 1. 9. 2020 zavedena elektronická žákovská knížka, 

kterou poskytuje webová aplikace „Bakaláři“. Každý žák a zákonný zástupce má své 

originální uživatelské jméno a heslo, které mu umožní přihlášení do systému přes webové 

stránky školy. V elektronické žákovské knížce je každé známce přidělena váha 1 – 10 (čím 

větší číslo, tím je známka důležitější). O přidělení tzv. váhy známce rozhoduje učitel 

předmětu. 
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