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Dodatek školního řádu č. 1) 
 

znění účinné od 12. 10. 2020 

 
Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo 

plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola 

poskytuje pro tuto třídu vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají 

dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční 

výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám 

jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.  

Jako informační kanál pro sdílení studijních materiálů bude využívána webová stránka 

http://rybnickyonline.cz. 

Pro videokonference bude využívaná aplikace Jitsi1, případně jiná dle možností školy. 

Odkazy k přihlášení do videokonference budou zveřejňovány na webové stránce 

http://rybnickyonline.cz v sekcích jednotlivých tříd. Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin 

pro distanční vzdělávání. Pro dosažení kvalitnějšího spojení jsou třídy pro videohovory 

rozděleny na dvě skupiny (dle dělení na výuku cizích jazyků). Informace o zařazení do skupiny 

je uvedena v žákovských knížkách. Účast žáků na těchto hodinách je s ohledem na zdravotní 

stav a individuální podmínky povinná. 

 

Povinnosti žáků  

 

Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky 

v míře odpovídající okolnostem. 

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování 

nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak 

při distančním vzdělávání.  

 

 
1 Naše škola používá videokonferenci Jitsi, která je plně šifrovaná, bezpečná a ověřena i řadou českých 

úřadů. Jitsi má minimální požadavky na parametry používaného PC i internetového připojení, funguje na tabletech 
i mobilech. Pokud se objeví technický problém, zkuste změnit webový prohlížeč, který používáte. Často pomůže 
místo Firefoxu zkusit otevřít videokonferenci v prohlížeči Google Chrome. Pokud ani toto nepomůže, obraz se 
trhá, může být chyba ve slabém internetovém připojení. 

 

http://rybnickyonline.cz/
http://rybnickyonline.cz/


 

 

V Rybníčkách 1980/31, 100 00 Praha 10 
tel.: 274 810 523 

e-mail: skola.rybnicky@seznam.cz 
web: www.zs-vrybnickach.cz 

IČO: 48132012, IZO: 048132012 
 

Hodnocení výsledků vzdělávání  

 

Při distančním vzdělávání, 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 sumativní 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.  

Důvodně omluvené nezapojení do distanční výuky se neodrazí v hodnocení 

klasifikačním stupněm.  

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve 

stanovených intervalech, prostřednictvím  

- školy DM Software,  

- skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky,  

- emailem, telefonicky, osobně.  

 

Podmínky zacházení s majetkem školy  

V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům 

zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci (počítačový set, notebook, 

tablet…), tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce. 

 

 

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy 

 

Projednáno pedagogickou radou 9. 10. 2020 

Schváleno školskou radou 10. 10. 2020 


