Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace
793 15 Lichnov 46, tel. 554 643 130, e-mail: zakladni.skola@zsamslichnov.eu

Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu ZŠ Lichnov, účinnému od 31. 8. 2017
Tímto dodatkem se upravuje Školní řád ZŠ Lichnov od 1. 10. 2020.
Dodatek do bodu I. - A - 2a) Žáci jsou povinni se nahrazuje:
Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající
okolnostem.

1. Dodatek k bodu I. - B - 1f) Zákonní zástupci žáků jsou povinni se nahrazuje:
Zákonný zástupce je povinen dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to i v jeho
synchronní (on-line) distanční formě, dle podmínek pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování
stanových školním řádem v bodě II/C.

2. Změna nadpisu II.A Režim činnosti ve škole a při distanční výuce.
3. Dodatek k bodu II. - A - 1 se doplňuje o text:
Délku synchronní (on-line) výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle
charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem
a reakcím.
Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí:

•

on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků
prostřednictvím komunikační platformy), asynchronní výukou (žáci pracují individuálně,
tempo a čas si volí sami), nebo kombinací synchronní on-line výukou a asynchronní
výukou;

•

off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to předáváním písemných materiálů osobním
vyzvedáváním, telefonicky, či jiným doručením;

•

individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků;

•

komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků;

•

zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení;

•

informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním zejména
formativního hodnocení, a vedení žáka k sebehodnocení;

•

pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem,
technickému vybavení a rodinným podmínkám.

4. Dodatek k IV. se přidává odstavec 5
5. V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny technické
prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, sluchátka, notebook...), tento majetek je zapůjčen
uzavřením smlouvy o výpůjčce.

Tento dodatek nabývá platnosti (účinnosti) 1. 10. 2020
Projednáno pedagogickou radou dne 29. září 2020

V Lichnově 29. září 2020

Ing. Ladislav Pleva,
ředitel školy

