
Základní škola Mikulov, Školní, příspěvková organizace 

 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

část:  2. ŘÁD ŠKOLY 

Dodatek k vnitřnímu řádu školy Pokyny pro vzdělávání distančním 

způsobem 

  

 

Účinnost ode dne: 5.10.2020 

 

 

1. KDY MÁ ŠKOLA POVINNOST ZAČÍT S DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM 

 

- Škola má povinnost ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání 

distančním způsobem 

- Zákonem je stanovena povinnost dětí a žáků, nebo studentů se tímto způsobem 

vzdělávat 

           Škola začne vzdělávat distančním způsobem: 
- z důvodů nařízení mimořádných opatření vlády 

- z důvodů karantény/ není možná přítomnost většiny žáků/ 

 

2. POVINNOSTI ŽÁKŮ – zákonných zástupců 

 

       -     Děti, žáci a studenti jsou povinni se ve vymezených případech vzdělávat distančně 

       -     Omlouvání absence dětí je stejné jako u prezenční výuky/ do tří kalendářních dnů/ 

       -     Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci 

 

 

3. PRAVIDLA DISTANČNÍ VÝUKY                                                                                                             

 

            Výuka bude probíhat on- line i off- line /  dle možností žáků a zvážení TU/ 

             ON- LINE- VÝUKA  /přes internet/– jednotná  platformy – ŠKOLA V PYŽAMU 

             Zadávání úkolů každé pondělí od 9.00 hod 

             Odevzdání vypracovaných úkolů každý pátek od 9.00 hod 

 

             OFF- LINE VÝUKA –  pro žáky bez možnosti internetového spojení 

             Předávání úkolů každé pondělí od 9.00-14.00 hod- vest.školy, /žáci,nebo ZZ/  

             Odevzdávání vypracovaných úkolů v pátek od 9.00 -14.00hod – vestibul školy 

 

 

4. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Škola přizpůsobí podmínkám žáka pro tento způsob vzdělávání- 

-využíváme formativní hodnocení//průběžné, informační, směřuje k dosažení cíle, 

rozvoje osobnosti/ 



- sumativní hodnocení, hodnocení souhrnné- co žák zvládá za určité období/ známka, 

slovní hodnocení/ 

- sebehodnocení  

Při hodnocení se řídíme pravidly, která jsou součástí školního řádu 

 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

6. a) Škola jako správce osobních údajů zpracovává pro účely realizace distanční výuky 

osobní údaje žáků, a to jejich telefonní číslo, e-mailovou adresu a uživatelské jméno 

na komunikačních platformách specifikovaných shora. Právním důvodem zpracování 

je plnění zákonných povinností dle ust. § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školského 

zákona a plnění úkolů ve veřejném zájmu spočívajících v zajištění distanční výuky. 

Osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců mohou být předány pouze 

zpracovatelům osobních údajů. 

 

b) Žákům a jejich zákonným zástupcům se během distanční výuky zakazuje 

pořizování fotografií nebo videozáznamů ostatních žáků a vyučujících bez jejich 

výslovného a písemného souhlasu. V případě udělení souhlasu s pořízením záznamu 

pro osobní potřebu výuky žáka nesmí být takto získané záznamy žádným způsobem 

dále šířeny a zpřístupněny třetím osobám. 

 

                        

       

   


