Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod
549 06 Bohuslavice 175, IČ 71003223`
Tel.: 725 378 178, email: zs-bohuslavice@post.cz

Dodatek č. 1 školního řádu pro školní rok 2018/2019
ze dne 21. 5. 2019 s účinností od 25. 9. 2020
reaguje na novelu školského zákona vyhlášenou pod č. j. 349/2020 Sb. s účinností
ode dne 25. 8. 2020 a na Metodické doporučení pro vzdělávání distančním
způsobem, vydané MŠMT 23. 9. 2020.

1. Zdůvodnění změny
Distanční vzdělávání přináší změny, které je třeba reflektovat ve školním řádu. Tyto
změny budou pro školní rok 2020/2021 řešeny formou dodatků školního řádu, pro
následující školní roky formou aktualizace školního řádu.

2. Změny
Školní řád ze dne 21. 5. 2019 s účinností od 1. 9. 2020 zůstává v platnosti, není-li v
tomto dodatku uvedeno jinak. Tento dodatek školního řádu upravuje následující části
školního řádu níže uvedeným zněním:
Do části Práva a povinnosti žáků: bod a]
se doplňuje další věta: Ve vymezených mimořádných situacích (krizová opatření,
mimořádná opatření, nařízení karantény s nepřítomností více než 50% žáků ve
třídě) je škola povinna zajistit vzdělávání distančním způsobem a žáci jsou
povinni se tímto způsobem vzdělávat.
Do části Základní povinnosti žáků bod a]
se doplňuje další věta: Vážíme si toho, když rodiče poskytují svým dětem
podporu, a to zejména v době distančního vzdělávání. Obraťte se na nás v
případě, kdy pro zajištění distanční výuky nemůžete pro své dítě zajistit
potřebnou techniku.
Do části Základní povinnosti zákonných zástupců žáků bod d]
Bod d:
“Informovat školu o nepřítomnosti žáka ve vyučování a jejích důvodech do tří
kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka“, text: a to bez ohledu na to,
zda se jedná o distanční či prezenční formu výuky.
Do části Docházka do školy a základní pravidla ve škole se doplňuje bod s]
Žák odpovědně spravuje své přidělené přístupové údaje.
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V části Informování o průběhu a výsledku vzdělávání a o dalších skutečnostech se
doplňuje bod k] a bod l]
bod k:
Od školního roku 2021/2022 - V případě distančního vzdělávání je žák
informován o plánu práce z jednotlivých předmětů prostřednictvím emailové
korespondence zadaných adres žáků nebo přes prostředí Microsoft Office
Teams.
bod l:
V době distančního vzdělávání se pedagogové zaměřují zejména na formativní
hodnocení, žáci na sebehodnocení.

3. Závěrečná ustanovení
Dodatek školního řádu vstupuje v platnost 25. 9. 2020. Jedná se výhradně o změny,
které navazují na rozhodnutí MŠMT – pedagogická rada a školská rada o nich byly
informovány.

