
Vážení rodiče, 

 

jistě jste zaznamenali, že byla schválena změna školského zákona, kde došlo 

k následujícím podstatným úpravám vzhledem k distančnímu vyučování: 

1. Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční (denní docházka), tak distanční 

formou výuky – zde v míře odpovídající okolnostem a možnostem rodiny. Délku a 

způsob výuky, rozvrh hodin a přestávek při vzdálené výuce stanovuje ředitel školy.  

2. Z toho vyplývá povinnost Vašich dětí účastnit se v případě uzavření škol distanční 

výuky a plnit výuková zadání ve stanovené formě, čase a termínech. 

3. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti (či neúčasti) žáka na 

vyučování, a to i v jeho distanční formě do 3 kalendářních dnů od počátku 

nepřítomnosti (neúčasti) žáka. 

4. Žák je povinen být ve škole (v případě vyhlášení mimořádných opatření) vybaven 

ochrannými prostředky dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem. 

V tomto případě Vás žádáme, aby žák byl vybaven 3 rouškami z důvodu možné 

výměny v průběhu vyučování, případně ve školní družině. 

5. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) 

i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem a mají uhrazené obědy. 

Konzumovat oběd přímo v jídelně či vyzvedávání obědů do jídlonosičů je 

umožněno jen žákovi/osobě, které nebyla zakázána přítomnost ve škole ani nařízena 

karanténa. Výdej jídla do jídlonosičů se provádí formou bezkontaktního výdeje. Čas 

výdeje bude upřesněn před zahájením distanční výuky. 

6. Hodnocení výsledků vzdělávání:  

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou 

vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především 

formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření 

určitých celků učiva je provedeno souhrnné hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva 

tohoto celku.  

Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka 

(testy, prověrky), při distanční výuce jsou výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního 

portfolia, v listinné, nebo digitální podobě.  

Zákonní zástupci jsou o průběhu distančního vzdělávání informováni průběžně třídním 

učitelem mailem, telefonicky nebo osobně v souladu s předem vzájemně nastavenými pravidly. 

Pokud bude pro školu, třídu, případně skupinu žáků nastavena distanční výuka obdržíte 

podrobné informace o jejím průběhu od třídního učitele.  

 

Vážení rodiče,  

 

dovoluji si Vás požádat o maximální spolupráci a podporu, bez které se, v tomto 

zvláštním čase, neobejdeme. Vaši podporu potřebujeme vždy a za všech okolností, ale při 

vzdálené výuce bude naprosto nevyhnutelná. Všichni pedagogičtí pracovníci školy se připravují 

na možnost vyhlášení distanční výuky. Lze předpokládat, že se vyskytnou problémy 

technického či organizačního rázu, ale za sebe i všechny své kolegy Vám mohu slíbit, že 

učiníme vše pro to, aby jich bylo co nejméně a byly ve spolupráci s Vámi vyřešeny.  

 

Děkuji  

Antonín Herrmann 

ředitel školy   

 


