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Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62,  

příspěvková organizace 
se sídlem 

Staroveská 62, Ostrava-Proskovice 

část:  2. ŠKOLNÍ ŘÁD - PRAVIDLA DISTANČNÍ 

VÝUKY 

Dodatek č.1 ze dne 1.10.2020 

Č.j.: ZŠPR/ 678 /2020  

Vypracoval: Mgr. Eva Paličková, ředitelka školy  

Schválil: Mgr. Eva Paličková, ředitelka školy  

Spisový znak: 1.1 

Skartační znak: A 10 

Pedagogická rada projednala dne: 29. 9. 2020 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 10. 2020 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 10. 2020 

Školská rada projednala dne: 1. 10. 2020 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, 

které tvoří součást tohoto předpisu. 

Dodatek č.1 

 

1. Škola zajistí informaci zákonným zástupcům, že škola od určitého data přechází na 

distanční výuku. 

2. Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit účast svého dítěte na distanční výuce. 

3. Při kontaktu s vyučujícím bude zákonný zástupce respektovat pracovní dobu vyučujícího, 

tj. od 7 do 15 hodin. 

4. Formy distanční výuky: 

 Komunikace probíhá s žákem pravidelně a průběžně způsobem odpovídajícím jeho 

možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám 

 Komunikace probíhá se zákonnými zástupci přes email. 

 Úkoly, výukové materiály, videa jsou zveřejněny vždy na jeden týden na stránkách 

školy v záložce týdenní plány a v prostředí GOOGLE. 
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 U úkolu bude stanoven termín odevzdání. 

 V případě žáků bez možnosti přístupu k elektronické komunikaci a výuce probíhá 

zadávání úkolů náhradní formou (např. osobním předáním ve škole dle domluvy). 

Odevzdání úkolů probíhá náhradní formou dle domluvy. Dle domluvy probíhají  

individuální konzultace žáka a pedagoga ve škole. 

 V zadání úkolu je stanoveno, zda bude úkol hodnocen známkou nebo se hodnotí 

splnění/nesplnění zadané práce. 

 V zadání úkolu je stanoven způsob hodnocení. Zadané úkoly jsou hodnoceny 

známkou, formativním hodnocením nebo obojím. Po odevzdání klasifikovaného 

úkolu dostává žák zpětnou vazbu od vyučujícího a hodnocení si vyučující eviduje. 

Pokud dojde k odevzdání práce, která nebude klasifikována známkou nebo slovním 

hodnocením, eviduje se hodnocením SPLNIL/NESPLNIL. 

 Každý žák má zřízenou emailovou adresu ve formě JmenoPrijmeni@zs-

proskovice.cz a zřízen přístup do Google Classroom. 

 Online výuka probíhá v prostředí Google Classroom. 

 Online výuka synchronní – přímo online schůzky, dle rozvrhu, který bude žákům 

předem oznámen třídními učiteli. 

 Asynchronní online výuka – žáci pracují v jimi zvoleném čase na splnění zadaných 

úkolů vlastním tempem. 

 Komunikace s rodiči – emailové adresy, telefon školy. 

 Žáci budou mít plánované schůzky přes Google meet – dostanou upozornění na mail. 

 Rodiče mají povinnost oznámit třídnímu učiteli, pokud se změní podmínky žáka pro 

distanční výuku (př. nefunkční PC). 

 Žákovi, který nemá vybavení pro distanční výuku, mohou být zapůjčeny technické 

prostředky pro digitální komunikaci (a to notebook, sluchátka, mikrofon) na základě 

uzavření smlouvy o výpůjčce. 

 Žák musí být ze synchronní online výuky řádně omluven a absence je zapsána do 

třídní knihy, pravidla pro omlouvání nepřítomnosti jsou stejná jako při prezenční 

výuce. 

 Třídní učitel si v rámci potřeby plánuje online třídnické hodiny 

5. Distanční výuka se týká i předmětu pedagogické intervence. 

6. Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro 

prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výsledky v českém a anglickém 

jazyce, matematice. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční 

výuky (dlouhodobé či krátkodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách). 

7. Tato pravidla mohou být upravována dle aktuální situace. 

V Ostravě-Proskovicích dne 29. 9. 2020 

Mgr. Eva Paličková, ředitelka školy 

mailto:JmenoPrijmeni@zs-proskovice.cz
mailto:JmenoPrijmeni@zs-proskovice.cz

		2020-10-12T14:27:13+0200
	Mgr. Eva Paličková




