
Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu  

SOŠ sociální a zdravotnické – Evangelické akademie 

Distanční vzdělávání 

1. Škola má povinnost od 1. 9. 2020 poskytnout žákům distanční vzdělávání za 
předpokladu, že nadřízeným orgánem byla nařízena mimořádná opatření, popř. karanténa pro 
více než 50 % žáků z jedné třídy. O konkrétním způsobu organizace výuky rozhoduje ředitel 
školy s ohledem na právní předpisy a aktuální možnosti a podmínky školy. V případě, že se 
opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % 
účastníků konkrétní třídy či studijní skupiny, škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání 
distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve 
škole, např. z důvodu nemoci. 

2. Žáci mají povinnost se distanční výuky účastnit, odevzdávat úkoly či výstupy své práce ve 
stanoveném termínu a prokazovat snahu o plnění pokynů. 

3. Škola komunikuje s rodiči a žáky přednostně e-mailem či po telefonu. Pokud je konkrétní 
třída/skupina schopna využívat další možné komunikační platformy a s učitelem se na jejich užití 
dohodne, postupuje se podle této dohody, aby byla zachována možnost přístupu ke vzdělání co 
největšímu počtu žáků. 

4. Učitel má za úkol vyučovat i monitorovat a hodnotit práci jednotlivých účastníků a 
poskytovat jim zpětnou vazbu, individuální konzultace a studijní podporu. Každý učitel má 
svobodnou volbu metod a forem práce. Cílem je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý 
pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám. 

5. Podle potřeb se třídní učitel kontaktuje se žáky své třídy. 

6. Pokud vyučující nařídí synchronní výuku, určí přesně čas a komunikační platformu, aby 
mohl se žákem či celou třídou/skupinou ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracovat. 
Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným 
zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob komunikace. Omluvená absence nemůže 
být důvodem ke sníženému stupni hodnocení. Pro omlouvání absencí pro tuto formu vyučování 
platí, co pro prezenční vzdělávání. Zůstává zachována povinnost omlouvání do 3 pracovních 
dnů po začátku absence. 

7. Při asynchronní výuce žáci pracují na zadaných úkolech podle instrukcí vyučujícího a 
společně se v on-line prostoru nepotkávají. Pro tento druh práce mohou být využívány 
nejrůznější platformy, portály, aplikace atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zadávání 
úkolů a hodnocení. 

8. Pokud by se žák nemohl distančně vzdělávat, protože nemá k dispozici potřebné 
technické vybavení (počítač, připojení na internet apod.), neprodleně tuto skutečnost oznámí 
vedení školy, které s ním danou situaci bude řešit. 

V Náchodě dne 12. 10. 2020  
Schváleno školskou radou dne 14. 10. 2020    Účinnost od 14. 10. 2020 


