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Dodatek Školního řádu je vydán na základě povinnosti distančního způsobu vzdělávání za podmínek 

stanovených v § 184 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 

349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 mají žáci povinnost se vzdělávat distančním způsobem. 

 Způsob komunikace 

Škola zveřejňuje aktuální informace na svých webových stránkách v dostatečném časovém 

předstihu. Zároveň rozesílá tento obsah prostřednictvím zpráv ve školním systému 

ŠkolaOnline žákům a jejich zákonným zástupcům. Porady vyučujících a třídní schůzky 

organizuje synchronně. Nutné požadavky řeší osobně na pozvání ředitele. Tato setkání 

probíhají podle aktuálních hygienických pravidel. 

 Organizace a pravidla distanční výuky   

Škola organizuje distanční výuku on-line (synchronní, asynchronní), v mezních případech off-

line. Synchronní výuka je žákům vyznačena v rozvrhu v systému ŠkolaOnline. Pevně byl 

stanoven rozvrh synchronní výuky pro třídy nižšího gymnázia a pro maturitní ročníky. Ostatní 

třídy v předmětech mají stanovený počet hodin synchronní výuky. Zadávání výuky probíhá 

přes prostředí Google Classroom. Na vypracování úkolů mají žáci nejméně dva pracovní dny. 

Škola nabízí materiální pomoc žákům – notebooky, SIM karty s daty. 

 Omlouvání neúčasti 

Rozvrh pro prezenční formu výuky je shodný pro distanční výuku. Vyučující zapisují obsah 

učiva do vyučovacích hodin. V synchronní výuce evidují absenci žáků.   

 Hodnocení vzdělávání  

Vyučující průběžně hodnotí v Google Classroom slovně s formativní zpětnou vazbou. Na konci 

formativního hodnocení hodnotí sumativně. Známku zapisují do ŠkolyOnline. 

V dlouhodobém zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole (trvá déle než 2 týdny), mohou 

vyučující např. zaměnit tematické celky učiva stanovené ŠVP, upřednostnit vzdělávací oblasti 

v ŠVP, zaměřit se na očekávané výstupy RVP a věnovat se zejména všeobecným profilovým a 

odborným předmětům. 

 

V Čáslavi dne 30. 11. 2020 


