Základní škola Pastelka, o.p.s.
se sídlem Jiříkovská 962/49, Rumburk

Distanční vzdělávání
Dodatek č. 1 ke školnímu řádu
Vypracoval:

Mgr. Soňa Pokorná, ředitelka školy

Školská rada projednala dne:

1. 10. 2020

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

2. 10. 2020

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu:
Pravidla pro distanční vzdělávání

Ředitel
základní
školy,
jejíž
činnost
vykonává Základní
škola
Pastelka,o.p.s. v souladu s ustanovením § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění,
vydává
dodatek ke školnímu řádu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola
Pastelka, o.p.s.

Distanční vzdělávání
Škola poskytuje distanční vzdělávání, pokud je v důsledku mimořádných opatření
znemožněná osobní přítomnost ve škole více než jedné poloviny žáků alespoň v
jedné třídě.
Prezenční výuka dotčených žáků přechází na distanční výuku s ohledem na
možnosti žáků pro distanční vzdělávání.

Informace o distančním vzdělávání probíhají vždy přes webové stránky školy, a dále
pak přes třídní učitele e-mailovou korespondencí zákonným zástupcům žáků.
Pro žáky je distanční výuka povinná, způsob výuky je uplatňován dle možností žáků,
případně školy.
ZŠ Pastelka pro distanční výuku používá primárně aplikaci Microsoft Teams, přes
kterou se žáci učí on-line. Škola disponuje dvaceti žákovskými notebooky, které
může zákonným zástupcům proti smlouvě o výpůjčce a podpisu zapůjčit.
Pokud se žák nemůže účastnit výuky on-line, domluví se zákonný zástupce s třídní
učitelkou na zasílání učiva přes email. Učitel si povede přehledy o zapojení žáků do
výuky, případnou absenci žáka je nutné omluvit.
Škola bude informace předávat rodičům koncentrovaně, v pravidelných intervalech s
dostatečným předstihem. Zasílání informací ze školy i komunikace rodičů se školou
bude v pracovní době ve všedních dnech. Lhůta pro odpovídání na zprávy rodičů je
max. do 2 pracovních dnů.

Práva a povinnosti školy, pedagogů a zákonných zástupců
Škola se pokusí hledat optimální nastavení podoby vzdělávání ve spolupráci s rodiči,
bude se snažit zohlednit, že v rodinách může být více dětí, které se současně
vzdělávají na dálku, jsou v různých ročnících nebo školách, mají omezený počet
digitální techniky, že sami rodiče možná vykonávají svou práci z domova a že to
všechno je potřeba sladit. Povinnost poskytovat žákům vzdělávání náleží škole a tuto
povinnost nelze bez dalšího přenášet na rodiče. Na druhou stranu rolí rodičů je
především podporovat své dítě, aby dostálo své povinnosti vzdělávat se, posilovat
jeho vnitřní motivaci k učení a ochotu převzít odpovědnost za své vzdělávání.
Efektivní komunikace mezi školou a rodinou je základem pro to, aby obě strany i dítě
samotné mohly plnit své role.

Způsoby a pravidla hodnocení
Způsob hodnocení distančního způsobu vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám
žáka pro tento způsob vzdělávání.
Hodnocení je nedílnou součástí jakéhokoli procesu vzdělávání a zejména formativní
hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho efektivitu a dosahování
očekávaných výstupů. Při výuce distančním způsobem je poskytování kvalitní zpětné
vazby nepostradatelné, neboť podporuje motivaci a ukazuje cestu k dosahování
pokroku. Úkolem učitele po dobu vzdělávání na dálku je průběžně monitorovat
zapojení a aktivitu všech žáků, poskytovat jim v přiměřeném čase zpětnou vazbu,
podporovat je v hledání řešení a motivovat k dalšímu pokroku. V případě, že se žák
nezapojuje nebo se zapojuje v nedostatečné míře, není řešením pouhé konstatování
v rámci hodnocení (např. snížený klasifikační stupeň). Hodnocení nemá být
využíváno jako forma nátlaku. Naopak je potřeba, aby učitel zjišťoval důvody a ve

spolupráci se zákonnými zástupci a zletilými žáky a studenty hledal způsoby, jak
žáka podpořit a zvýšit míru jeho zapojení. V závažnějších případech je vhodné, aby
učitel o situaci informoval vedení školy a byl zvolen koordinovaný přístup.
Pro hodnocení distanční práce žáků doporučujeme používat častěji formativní
hodnocení. Oproti tradičnímu sumativnímu hodnocení přináší řadu výhod.
Formativní hodnocení je hodnocení průběžné, které přináší žákovi užitečnou
informaci o tom, co ví, čemu rozumí nebo co dokáže průběžně v rámci vzdělávacího
procesu, a směřuje ho k naplnění stanového cíle. Umožňuje mu sledovat vlastní
pokrok, vede ho k řízení svého učení a pomáhá komplexně rozvíjet jeho osobnost.
Účelem formativního hodnocení je tedy identifikovat vzdělávací potřeby účastníků a
přizpůsobit těmto zjištěním vyučování a učení tak, aby každý dosáhl maxima ve
svém rozvoji vzhledem ke svým individuálním možnostem.
Sumativní hodnocení je hodnocení souhrnné, které informuje o tom, co dotyčný žák
zvládl na konci určitého období. Jeho účelem je získat konečný přehled o
dosahovaných výkonech či roztřídit žáky dle výsledků. Typickou formou sumativního
hodnocení je známkování, ale i slovní hodnocení může být formou sumativního
hodnocení, pokud je zaměřené pouze na výsledek.
Distanční způsob výuky je vhodnou příležitostí pro sebehodnocení žáků, které
představuje důležitou součást vzdělávání a posiluje schopnost žáků sledovat a
hodnotit rozvoj svých vědomostí a dovedností. Proto je vhodné zadání pro žáky
formulovat tak, aby z nich byla jasná kritéria dobrého výkonu, a využívat při
vzdělávání na dálku nejrůznější nástroje podporující autoevaluaci (např. Kahoot,
Socrative Microsoft Forms, GoogleForms, testovací moduly ve školních informačních
systémech, nejrůznější mobilní aplikace atp.).
Jednou ze žádoucích změn je i práce s chybou, která nemá být vnímána jako selhání
či důvod k trestu, nýbrž jako přirozená součást procesu učení, hledání řešení a
osvojování si efektivních postupů. Přínosné může být vytváření osobních portfolií
žáků, a to buď v papírové nebo digitální podobě, dle individuálních podmínek a
preferencí.
Při hodnocení v průběhu distančního vzdělávání škola dodržuje pravidla a kritéria
hodnocení, která jsou dle školského zákona součástí školního řádu školy.

