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Dodatek: Pravidla pro distanční vzdělávání
Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem, zpracováno MŠMT 23. 9. 2020
1. Škola je povinna ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním
způsobem, stanovuje se povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat, zároveň se
stanovuje povinnost pedagogických pracovníků se na této formě vzdělávání podílet.
2. Zaznamenávání absence – Pokud se žák neúčastní aktivně distančního vzdělávání, je
povinen svou neúčast řádně omluvit, dokládání neúčasti a omluvy činí zákonný
zástupce obvyklým způsobem, omluvená absence nevede ke snížení hodnocení.
3. Pedagogický pracovník poskytuje vedení školy pravidelně informaci o metodách
a formách svého distančního vzdělávání – 1 x 14 dní, elektronicky na adresu ŘŠ.
4. Základní platformou pro komunikaci s žáky a jejich zákonnými zástupci je systém
Bakaláři, ve kterém je vedena i školní matrika, pro on – line výuku je přípustné používat
i jiné platformy (dop. Moodle, Google Classroom, ...), on – line výuku je možno vést
synchronně i asynchronně, ve škole je umožněna i forma tzv. off – line výuky.
5. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování podpůrných
opatření školou i při distančním vzdělávání, možnost využití školního poradenského
pracoviště není vyloučena, pomoc asistenta pedagoga je samozřejmá, důležitá je
zpětná vazba, doporučuje se formativní hodnocení.
6. Způsob a pravidla hodnocení výstupů distančního vzdělávání přizpůsobí škola žákům,
pravidla stanovují jednotliví pedagogičtí pracovníci, důležitá je kvalitní zpětná vazba,
hodnocení není využíváno jako forma nátlaku, podporujeme formativní hodnocení,
sumativní hodnocení je povoleno, distanční výuka je příležitostí pro sebehodnocení
a práci s chybou, škola dodržuje ustanovení školního řádu (odd. 7).
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