
Dodatek k ŠVP ZV č.3 

 

Název ŠVP: Školní vzdělávací program KROKY,  

Škola: Základní škola a mateřská škola Žďár nad Orlicí 

Ředitel školy: Mgr. Hedvika Hloupá 

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2020 

Dodatek k ŠVP ZV  č.3 byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 25.8.2020 

Dodatek k ŠVP ZV č.2 byl projednán a schválen školskou radou dne  

Č.j.: 143/2020 

 

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 byl zpracován dle doporučených změn  MŠMT a MZd k 1.9. 2020, 

dle Manuálu PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 

2020/2021 – VZHLEDEM KE COVID-19 

Předchozí Dodatky k ŠVP jsou v platnosti. 

 

 

 

Ve Žďáru nad Orlicí 25.8. 2020 

         razítko školy  
………………………………………………… 

Mgr. Hedvika Hloupá, ředitelka školy 

 

 

Tímto dodatkem se upravuje ŠVP ZV ve znění platných dodatků od 1. 9. 2020 takto: 

 

1) Doplnění části - Školní řád – příloha: Pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání  žáků 

  Kapitola č. I. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – doplněno o bod 10. 

PRAVIDLA PRO PŘÍPADNÝ PŘECHOD VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU JEDNÉ 
NEBO VÍCE TŘÍD  
 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 

MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 

poloviny žáků alespoň jedné třídy/oddělení. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných 

situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy. 

Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na 

jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují 

v prezenčním (denním) vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné 

skupiny.   

 Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.  

 Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.  

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 

Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. 

Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně 



distanční vzdělávání dotčených žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na 

jejich individuální možnosti. 

 

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními 

MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:  

A) prezenční výuka – denní výuka  

 V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který 

nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, 

kteří zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání 

distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou 

přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační 

možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným žákům studijní podporu na dálku, např. 

formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na 

bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.  

  

B) smíšená výuka  

 V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či 

oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM (dálkovým) způsobem vzdělávat žáky, kterým je 

zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM (denním) 

vzdělávání. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického 

vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností 

školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s 

učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i 

asynchronní formy  on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat 

aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků.  

 

 Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky se bude v jednotlivých případech lišit: Možné 

je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh 

dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli žáci rozřazováni do jiných 

tříd nebo oddělení.  

  

C) distanční výuka  - dálková výuka 

 Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo 

plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, 

škola poskytuje pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy 

se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, 

přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak 

individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým 
možnostem školy.  

 

 
 


