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e-mail: skolatrisek@seznam.cz 

 

Dodatek školního řádu platný v případech popsaných v §184 odstavce a školského 

zákona. 

 

Formy vzdělávání. 

Denní: opatření se vztahuje na omezený počet žáků, který nepřekročí více jak 50% žáků 

třídy. Výuka žáků docházejících do školy i těch, kteří chybějí, probíhá normální formou. 

Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje stejně, jako 

když jsou žáci běžně nemocní. 

Smíšená: opatření se vztahuje na více jak 50% žáků třídy. Žáci, na které se vztahuje (je jim 

v rámci karantény zakázáno chodit do školy), se vzdělávají distančním způsobem, ostatní žáci 

pokračují v denní docházce. 

Distanční: do školy nesmí chodit celá třída, více tříd nebo skupin, případně celá škola. 

Vzdělávání bude probíhat pouze distanční formou. Jestliže nesmí do školy chodit nikdo, 

vzdělávají se distančně všichni a škola všem tento způsob výuky poskytuje. Pokud jsou 

v karanténě všichni vyučující, je na jejich rozhodnutí a domluvě s ředitelem, zda budou 

pobírat nemocenské dávky nebo budou distančně vzdělávat. Zdraví žáci pak zůstávají doma a 

distanční výuky, pokud je poskytována, se mohou účastnit. 

Způsoby hodnocení: 

Vyučující zadávají žákům úkoly povinné i dobrovolné a hodnotí dle kritérií, která jsou žákům 

předem známá.  Žáci jsou povinni odevzdávat dle pravidel stanovených učitelem pouze úkoly 

označené jako povinné. Během zadávání a hodnocení úkolů využívají učitelé zpětnou vazbu 

v rámci online výuky, prostřednictvím portfolia nebo prostřednictvím komunikačních 

technologií. Snahou je nastavit hodnocení tak, aby co nejvíce podpořilo žákův růst. 

Využijeme hodnocení slovní v kombinaci s klasifikací i s dalšími formami formativního 

hodnocení. 

Dokládání důvodů nepřítomnosti. 

Nařízená distanční výuka je povinnou vzdělávací formou, a jestliže se jí žák neúčastní, doloží 

jeho zákonný zástupce důvody nepřítomnosti stejným způsobem a za stejných podmínek jako 

při denní formě. Zákonný zástupce doloží nepřítomnost prostřednictvím emailu, SMS zprávy, 

případně datovou schránkou školy.  
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