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Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, Rapšach 290 zajistí pro žáky distanční výuku v
případech daných zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dle § 184a v platném znění.

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole
(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu
nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény
podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně
jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.
Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 a školského zákona a zákaz osobní přítomnosti platí
pro minimálně jednu celou třídu, probíhá v této třídě distanční výuka. Ostatní třídy se vzdělávají
dále prezenčním způsobem ve standardním režimu. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků,
přechází na distanční výuku celá škola.
V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole (karanténa) týká více než 50 % žáků
konkrétní třídy, je zavedena distanční výuka žákům, kterým je zakázána osobní účast na

prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. V uvedených třídách probíhá
„smíšená – hybridní výuka“ (pro jednu skupinu prezenční, pro druhou distanční výuka).
(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu
„NOVÝ PAPRSEK“ v míře odpovídající okolnostem.
(3) Žáci ZŠ jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Vyučující ZŠ poskytují on-line
výuku dle rozvrhu hodin dálkovou formou přes Online schůzky v Bakalářích (zajištěno
synchronně přes MS Teams), kde vytvoří vyučovací hodinu. Žáci jsou povinni se k výuce
připojit přes aplikaci Online schůzky v Bakalářích (zajištěno přes MS Teams), kterou jim škola
zajišťuje zdarma. Asynchronní hodiny jsou vedeny přes školní informační systém Bakaláři,
případně po dohodě s vyučujícím e-mailovou komunikací.
(4) Předměty výchovného zaměření – hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova,
výchova ke zdraví, výchova k občanství, osobnostní a sociální výchova, povinně volitelný
předmět a praktické činnosti nejsou při distanční výuce vyučovány.
(5) Distanční výuka v MŠ je zavedena v případě, že z důvodu karantény nebo krizového či
mimořádného opatření není možná přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání
povinné. Vyučující MŠ poskytují výuku na základě dohody s rodiči, převážně v tištěné nebo emailové podobě.
(6) V případě, že žák nemá aktuálně možnost účastnit se distanční výuky (např. z důvodu
nemoci), omluví jej zákonný zástupce telefonicky třídnímu učiteli co nejdříve (nejpozději
však do 3 dnů). Absence a její omlouvání je v obecné rovině řešena v Příloze č. 1 ke Školnímu
řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ a MŠ v Rapšachu – Jednotný postup
při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování.
(7) Započítávání absence při distančním vzdělávání. Absence je žákovi započtena pouze v
případě synchronní on-line výuky (výuka v reálném čase přes MS Teams). Žákovi je započtena
absence za každou vyučovací hodinu dle distančního rozvrhu, které se žák nezúčastnil.
(8) Pokud žák ZŠ nemá přístup k internetu, případně není vybaven technologií pro dálkové
vzdělávání (PC, notebook, tablet nebo mobilní telefon), domluví si zákonný zástupce
předávání výukových materiálů v tištěné podobě s vyučujícími a vzdělává se off-line. Žák
je povinen vypracované materiály odevzdat vyučujícím v určeném termínu.
(9) Pokud bude mít škola dostatek notebooků nebo tabletů, které může zapůjčit žákům domů
na online výuku, může zákonný zástupce žáka požádat o výpůjčku. Výpůjčka bude provedena
na základě smlouvy. Informace o možnosti zapůjčení notebooků nebo tabletů bude zveřejněna
na webu školy.
(10) Distanční výuka je hodnocena podle klasifikačního řádu (viz Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků ZŠ a MŠ v Rapšachu, která jsou součástí školního řádu). Vyučující
klasifikuje žáka s přihlédnutím ke specifikům domácí práce.

Pokyny k online schůzce (BAKALÁŘI)
(1) V průběhu online schůzky se chováme tak, jako kdybychom byli v místnosti s jinými lidmi
a komunikovali s nimi:
-

Platí stejná pravidla pro komunikaci jako v učebně.

-

Platí stejné formy chování a zdvořilosti jako v reálném životě.

-

Chováme se k sobě ohleduplně.

-

Platí obecná pravidla ochrany osobních údajů (GDPR).

-

Při konání online schůzky platí náš školní řád - s ohledem na využití digitální techniky.

DOPORUČENÍ PRO ŽÁKY:
-

Se svým přístupovým heslem nakládám bezpečně.

-

Informuji vyučující/ho, pokud mé technické vybavení nefunguje.

-

Pozorně se seznámím s pokyny k požadované práci.

-

Zpracovávám úkoly podle pokynů vyučující/ho.

-

Dodržuji termíny.

-

Informuji vyučující/ho, pokud nejsem schopen/a termíny ze závažných důvodů dodržet.

-

Vzájemně se podporujeme např. v chatu se spolužáky/spolužačkami.

-

V žádném případě nezveřejňuji obsahy a komentáře, které by mohly někoho urazit a
zranit. Pokud mě někdo obtěžuje, informuji o tom vyučující/ho.

-

Nezhotovuji žádné zvukové či obrazové záznamy či screenshoty rozhovorů a výuky
(nepřípustný grabbing).

DOPORUČENÍ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:
-

V průběhu online schůzky je mé dítě v rámci své práce s digitálními médii ve vhodném
prostředí.

-

Své dítě při organizaci a vyřizování úkolů v rámci výuky podporuji.

-

Mé dítě nestráví vypracováním digitálních úkolů nepřerušeně příliš mnoho času a má i
dostatek přestávek a pohybu.

-

Budu při organizačních nebo technických obtížích kontaktovat vyučující/ho.

PRAVIDLA PRO ONLINE SCHŮZKY
-

Připravím se pět minut před zahájením online schůzky, aby mohla začít včas. Mám
připraveny potřebné učební materiály a pomůcky.

-

Hlásím se pod svým skutečným křestním jménem a popř. i příjmením.

-

Zapnu si kameru.

-

Řídím se výhradně pokyny vyučující/ho.

-

Svůj mikrofon si zapnu pouze ve chvíli, kdy jsem vyzván mluvit.

-

Hlásím se, pokud chci něco říct. Po svém příspěvku si opět vypnu mikrofon.

-

Během online schůzky se chovám ohleduplně, nepoužívám žádné překrývání obrazu či
změny pozadí.

-

Soustředím se na online schůzku, nespouštím žádné vedlejší chaty, nevyrušuji.

Vydáním tohoto Dodatku ke školnímu řádu DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ se ruší platnost
předešlého Dodatku z 1. září 2020.

V Rapšachu 31.8. 2021
Mgr. Martin Wipplinger, ředitel školy

