
Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 

Dodatek ke školnímu řádu č. 1/2021 - distanční vzdělávání 

 

Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 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. 

 

2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle školního vzdělávacího 

programu v míře odpovídající okolnostem. Hlavní důraz je kladen na předměty 

matematika, český jazyk, cizí jazyky a další vědomostní předměty.  

 

3. Žáci  jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Vyučující poskytuje výuku dle 

rozvrhu hodin dálkovou formou přes Google Classroom. Žáci jsou povinni se k výuce 

připojit přes aplikaci Google Classroom. Všichni žáci mají zřízené školní emailové 

adresy, prostřednictvím kterých  se do Google Classroom přihlašují. Pokud se žák do 

výuky nepřipojí, musí ho zákonný zástupce řádným způsobem omluvit přes Komens 

v Bakalářích. 

 

4. V případě, že žák nemá možnost účastnit se výuky online, omluví jej zákonný 

zástupce třídnímu učiteli. Zákonný zástupce si domluví předávání výukových 

materiálů v tištěné podobě s vyučujícími a žák je povinen vypracované materiály 

odevzdat vyučujícím v určeném termínu. 

 

5. Online výuka je hodnocena dle Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 

která jsou součástí školního řádu. Váhu známky určuje vyučující s přihlédnutím ke 

specifikům domácí práce a snaze žáka. 

 

6. Pravidla chování se řídí podle běžného školního řádu platného pro prezenční výuku 

a jejich porušení bude podle toho postihováno. Specifickými projevy hrubého porušení 

školního řádu při distanční výuce jsou kybernetické útoky (focení, nahrávání, urážlivé 

chování nebo dokonce znemožnění přístupu k distanční výuce). 

 

7. Žák má během distanční výuky nárok na odebrání oběda ze školní jídelny do vlastního 

jídlonosiče. 



Dodatek ke školnímu řádu č. 1/2021 byl schválen školskou radou dne 22. 1. 2021 a je platný 

od 1. 9. 2020. 

 

V Praze dne 22. 1. 2021      

                                                                                               PaedDr. Pavel Petrnoušek 

                                                                                                          ředitel školy 

 

 

 


