ZátJadli škota H'avířov-Podlesí Mládežnická tlll564 okres Karviná,
příspěvková organizace

Dodatek č. 1 ke školnímuřádu
Distančnívýuka
Doplnění bodu 1.1 - ,,Žáci mají povinnost" o odstavec

o) V případě, že škola realizuje distančnívýuku, je žák, který není nemocný, povinen
se zapojit. Žák se aktivně účastníohlašené onJine výuky a v termínu zasílá vyplněné
pracovní listy a jiné úkoly elektronicky. Pokud žžknemá možnost zapojit se do distanční
výuky výše uveden]ým způsobem, omámi žáWzákonný zástupce tuto skutečnost řídnímu
učitelilškole prostřednictvím Bakalářů, připadně telefonicky a domluví se, kdy bude
lyzvedávat a odevzdávat pracovní listy

a

jiné úkoly v listinné podobě.

p) Prostředí Microsoft Teams je určeno pro vzdě|áváni a veškeré aktivity, .te kterým je
..yoZiuano, se přímo týkají výuky. Teamy mohou zak|ádat pouze vyrěujíci. Žaci rylZírtli
toto prosředí ke zjišťováníobsahu samostatné práce zadané učitelem, zasílání domácích
ukolů, komunikaci s uěitelem a orrline vyučováni. Žákům není povoleno zakládat Teamy,
komrrnikovat s jinými žrlky mimo předmětový Team založený učitelern
Upřesnění bodu 1,2 - ,rZákonní zástupci mají povinnost" odstavce
m) Zákonní zastupci mají povinnost pravidelně kontrolovat žákovskou knížkr-r/ deníčeksvého
dítěte a elektronickou žákovskou knížku,zákorurí zástupci berou na vědomí, že škola
prostŤednictvím žákovské knížky/deníčkua elektronické žákovské knížkyhformuj e
o qýsledcích ve vzděláviní, o chováni žžka,zmélách rozvrhu (nejméně den dopředu)
a dalších podstatných záležitostech školniho vyuěování.

Doplnění bodu 2-2.1, - ,,Docházka do školy" o odstavec
p) Pokud se žák nemůžedistanční výuky zúčastnitz důvodu onemocnění, je povinen jej
zákonný zástupce omluvit do ří dnů. Informace sděluje zákonný ástupce nejlépe
prostřednictvím bakalářů, případně telefonicky či mailem. Po ukončení onemocnění je
zékotlrtý zastupce povinen zapsat omluvenku do omluvného listu a škole doruěit. V případě
karantény ěi jiného objektivniho důvodu je možno škole zaslat ofocený omluvný list
a originrál předložit, až to bude možné.
Doplnění bodu 3-3.1 -,,Bezpečnost a ochrana zdraví žáků"o odstavec

j) Při pobynr ve škole jsou žáci (a děti ve školnídružině) povirrrri dodržovat aktualně p_latné
lot yny reaitete školy v souladu s opatřeními Vtády ČR, Ministerswa zdravotnictví, MŠMT,
případně KHS,
Příkladem opaťeni jsou: zvýšená osobní hygiena, používánídezinfekce rukou, zakrytí nosu
a úst (roušky), sociální distanc (především v případě projevů infekčníhoonemocnění).

Doplnění části II
o odstavec

-

,,Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků"bodu

1-1.1

g) Pfi hodnocení práce žáka pedagog zoh]ední zapojeni do distanění výuky, odevzdané
pracovní listy (elektronické/listinné)a lze vyůit i předem domluvené ústnízkoušení
prostřednictvím video hovoru, onJine testy apod.
Tento dodatek projednán a schválen na Pedagogické radě dne 31.8.2020 a Škohkou
radou dne 13,10.2020,

Platné od í9.í0.2020

