
 

Dodatek ke školnímu řádu  

Střední škola, Havířov–Šumbark, Sýkorova 1/613,  

příspěvková organizace  

 

 
Tento dodatek doplňuje kapitolu II. Provoz a vnitřní režim školy. Za bod 4 se vkládá 

nový bod 5:    

    

5. Distanční vzdělávání 

1. Škola vzdělává distančním způsobem, pokud z důvodu krizových opatření, z důvodu 

nařízení mimořádného opatření nebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní 

přítomnost většiny (více než 50 %) žáků nejméně z jedné třídy. 

 

2. Způsob komunikace s žáky: 

a. distanční vzdělávání probíhá on-line v MS Teams v rámci skupiny třída + 

vyučovací předmět, 

b. distanční vzdělávání probíhá dle potřeby synchronně i asynchronně, 

c. na webových stránkách školy je zveřejněn rozvrh hodin distanční výuky, 

podle něhož se žáci hlásí k jednotlivým skupinám, kde výuka probíhá, 

d. škola dle svých možností zapůjčí žákům ICT techniku potřebnou 

k distančnímu vzdělávání, zapůjčení je stvrzeno smlouvou o zápůjčce, 

e. ve výjimečných případech je možná individuální domluva mezi žákem a 

učitelem (výuka off-line) a předání materiálů ke studiu „z ruky do ruky“ 

v budově školy, 

f. v případě kombinace distanční a prezenční výuky v rámci jedné třídy bude 

vzdělávání probíhat po domluvě a v závislosti na vzdělávacím předmětu – on-

line i off-line, synchronně i asynchronně. 

 

3. Omlouvání neúčasti na distančním vzdělávání: 

a. při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za 

absenci, pokud není s žákem individuálně dohodnut jiný způsob zapojení, 

b. při asynchronní či off-line výuce nezáleží, v jaké denní době či jak dlouho 

žák pracuje, nýbrž zda plní úkoly a v termínu je odevzdává, 

c. povinnost omlouvání absence platí též pro distanční vzdělávání – zákonný 

zástupce či plnoletý žák je povinen omluvit absenci do 3 kalendářních dnů 

od započetí absence třídnímu učiteli nebo učiteli OV, 

d. omluvená absence není důvodem ke sníženému stupni hodnocení. 

 



4. Způsoby a pravidla hodnocení: 

a. způsoby hodnocení přizpůsobí škola podmínkám žáků a vyučovanému 

předmětu, 

b. škola v co největší míře využívá formativní hodnocení, v menší míře 

sumativní hodnocení, vše závisí na délce období, po které distanční 

vzdělávání probíhá, 

c. škola využívá pravidla pro hodnocení, která jsou součástí tohoto školního 

řádu. 

 


