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Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice, příspěvková organizace 
Komenského 101, 687 51  Nivnice  

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Dodatek č. 1 

Distanční vzdělávání žáků 
 

Vnitřní předpis č.: ŘD_04a       

 

1. Obecná ustanovení 

1.1. Ředitelka Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského Nivnice, příspěvkové 

organizace (dále „škola“ nebo „ZŠ“) vydává Dodatek č. 1 Školního řádu základní školy 

(dále „Dodatek č. 1 školního řádu“), který se vztahuje k distančnímu vzdělávání žáků. 

1.2. Základní právní východiska: § 30 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů a zákon č. 349/2020 Sb., kterým se mění školský zákon od 25. 8. 2020 

1.3. Dodatek č. 1 školního řádu upravuje: 

 zavedení distančního vzdělávání,  

 formy distančního vzdělávání žáků ZŠ Nivnice, 

 pravidla pro omlouvání žáků z distančního vzdělávání. 

1.4. Dodatek č. 1 školního řádu je závazný pro všechny žáky, jejich zákonné zástupce 

a zaměstnance školy. 

 

 

2. Distanční vzdělávání 

2.1. 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, poskytuje škola dotčeným žákům 

vzdělávání distančním způsobem. 

2.2. Distanční vzdělávání poskytuje škola v potřebném rozsahu v důsledku dalších 

závažných provozních důvodů, které neumožňují přímou účast žáků na vzdělávání 

(např. omezení provozu školy nařízením MZd, KHS a jiné závažné provozní důvody). 

2.3. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání a Školního vzdělávacího programu Základní školy 

Nivnice, a to v míře odpovídající okolnostem. 

2.4. Od 1. září 2020 je distanční vzdělávání pro žáky povinné, tj. všichni žáci se musí 

distančního vzdělávání účastnit. 
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3. Formy distančního vzdělávání v ZŠ Nivnice 

3.1. ZŠ Nivnice realizuje distanční vzdělávání těmito formami: 

 Online v Microsoft Teams – podle online rozvrhu hodin. 

 Tištěná podoba – je pro žáky, kteří nemají internet nebo ICT vybavení. Žáci si 

v pravidelných intervalech vyzvedávají a odevzdávají zadání učiva a úkolů 

na určeném místě ve škole. Určeným místem je v dolní škole lavice u hlavního 

vchodu a v horní škole lavice u zadního vchodu do budovy.  

3.2. Zákonný zástupce žáka písemným sdělením oznámí škole, kterou formou se žák bude 

distančně vzdělávat. 

3.3. Případnou změnu formy distančního vzdělávání zákonný zástupce žáka bezodkladně 

škole oznámí.  

 

 

4. Omlouvání žáků     

4.1. Případná neúčast (nemoc aj.) žáka v distančním vzdělávání musí být zákonným zástupcem 

omluvena jedním z následujících způsobů: 

 telefonem:          572 693 225  

 mailem tř. uč.:   jmeno.prijmeni@zsnivnice.cz 

4.2. Současně zákonný zástupce omluvenku zapíše do žákovské knížky. Žák předloží 

omluvenku v žákovské knížce ke kontrole třídnímu učiteli bezodkladně po zahájení přímé 

výuky ve škole. 

 

 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Dodatek č. 1 školního řádu je zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových 

stránkách školy.  

5.2. Dodatek č. 1 školního řádu byl projednán a schválen školskou radou.  

5.3. S Dodatkem č. 1 školního řádu jsou prokazatelným způsobem seznámeni zaměstnanci 

a žáci školy. O jeho obsahu jsou informováni zákonní zástupci nezletilých žáků.  
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V Nivnici 24. 8. 2020      PhDr. Šárka Mikesková   

                ředitelka školy 
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