
 

 

 

 

 

Dodatek školního řádu 

 

Distanční výuka 

Jsi povinen se řádně vzdělávat i v distanční formě výuky, a to podle § 184 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

Režim výuky 

Online výuka – učitel pracuje s celou třídou (skupinou) prostřednictvím určené komunikační 

platformy. Délku výuky a přestávek stanovuje v tomto případě učitel podle charakteru 

činnosti.  

Offline výuka – učitel Ti zadává úkoly pomocí odkazů na webových stránkách školy. 

Individuální konzultace – v odůvodněných případech máš právo vyučujícího požádat o 

individuální konzultaci. Jsi-li ke konzultaci vyzván vyučujícím, máš povinnost se do školy 

dostavit. 

Zadávání úkolů a distanční výuky 

Distanční výuku a domácí úkoly k ní dostáváš zadávány prostřednictvím webových stránek 

školy (www.kosmonautu15.cz). 

Povinnosti žáků 

- Na online hodiny docházíš včas, řádně se vzděláváš a plníš zadané práce. 

- Zásady slušného chování platí i při distanční výuce. Dodržuješ je.  

- Offline úkoly odevzdáváš ve stanovený termín. 

- Pravidelně kontroluješ funkčnost svého technického vybavení. V případě závady 

neprodleně informuješ vyučujícího.  

- S třídním učitelem i ostatními vyučujícímu buď v kontaktu a neboj se otevřeně, ale 

slušnou formou sdělit, pokud máš ztížené podmínky pro distanční vzdělávání. 

- Na vyzvání učitele si zapneš kameru a mikrofon (doporučujeme Ti, aby sis předem 

nastavil/a tapetu, efekty pozadí. Tvé domácí zázemí nikdo vidět zpravidla 

nepotřebuje.) 

- Respektuješ práva druhých, nikoho nezesměšňuješ ani neponižuješ. 

- Nepořizuješ fotografie a videa z online schůzek. 

 



Absence žáků 

V případě Tvé neúčasti na online výuce musíš být rodičem řádně omluven, jak jsme běžně 

zvyklí (viz školní řád kapitola „nezapomeň o sobě dát vědět“). 

Podmínky zacházení s majetkem školy 

V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem Ti mohou být zapůjčeny technické 

prostředky školy pro digitální komunikaci (notebook, kamera, mikrofon apod.) Tento majetek 

je zapůjčen podepsáním smlouvy o výpůjčce a o jeho zapůjčení rozhoduje pověřený pracovník 

školy. 

 

Dodatek školního řádu nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení školskou radou. 

 

V Ostravě dne 14. 2. 2021 

 

 

Ing. Lenka Holková v. r.     Mgr. Marek Pabjan, MBA v. r. 

předsedkyně školské rady     ředitel školy 

 


