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1. Komunikační kanál/školní informační systém 

 

 Vedení školy a pedagogičtí pracovníci komunikují se zákonnými zástupci a žáky školy 

jednotným komunikačním kanálem, kterým je informační systém Bakaláři, služba 

Komens. 

 Zákonní zástupci využívají ke komunikaci s vedením školy a pedagogickými pracovníky 

taktéž systém Bakaláři, služba Komens.  

 Sekundárním kanálem je oficiální/služební adresu pedagoga – vždy ve tvaru: 

prijmeni@zskrizna.cz 

 

Vedení školy: 

PhDr. Milena Medková, ředitelka: reditel@zskrizna.cz 

Mgr. Ilona Hanzlová, zástupce ŘŠ – 1. stupeň: ihanzlova@zskrizna.cz 

Mgr. David Kubas, zástupce ŘŠ – 2. stupeň: dkubas@zskrizna.cz 

 

2. Distanční vzdělávání 

 

 Distanční vzdělávání se řídí § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – znění viz příloha A 

 

 Distanční vzdělávání škola zajišťuje dle výše zmíněného paragrafu a „Metodického 

doporučení pro vzdělávání distančním způsobem“. Praha, MŠMT, 23. 9. 2020 a dále dle 

organizačních možností školy 
 

 Přednostně využívané způsoby distanční výuky: 
 

- Komunikace prostřednictvím systému Bakaláři 

- Využití platformy Microsoft Teams (Windows 365) pro online vzdělávání 

- 1. stupeň může přistoupit na vzdělávání v systému Webex 

 

3. Distanční vzdělávání a způsoby a pravidla hodnocení 

 

 Hodnocení je nedílnou součástí jakéhokoliv procesu vzdělávání 

 

 V rámci distančního vzdělávání budou žáci hodnoceni formativním způsobem. 

Formativní hodnocení je hodnocení průběžné. Účelem formativního hodnocení je 

identifikovat vzdělávací potřeby účastníků a přizpůsobit těmto zjištěním vyučování a 
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učení tak, aby každý dosáhnul maxima ve svém rozvoji vzhledem ke svým 

individuálním možnostem 
 

 Při hodnocení v průběhu distančního vzdělávání škola dodržuje pravidla a kritéria 

hodnocení, která jsou součástí školního řádu. 

 

 

4. Distanční vzdělávání a úrazy žáků 

 

 Úraz, který se stane žákovi v rámci distanční výuky, není školním úrazem. 

 

Škola nemůže zajistit bezpečnost v jednotlivých domácnostech. 

 

 

Ve Valašském Meziříčí 24. 9. 2020 

 

PhDr. Milena Medková, ředitelka školy 
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Příloha A 

  
§ 184a školského zákona 

1.1.1 ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PŘI OMEZENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ, ŽÁKŮ A 

STUDENTŮ VE ŠKOLÁCH 

 
(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 nebo studentů z nejméně jedné 
třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání 
povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se 
vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání 
distančním způsobem. 
 
(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího 
programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 
 
(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní 
umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a 
hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo 
studenta pro toto vzdělávání. 
 
(4) Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole 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, může ministerstvo určit opatřením obecné povahy 
a) odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených tímto zákonem nebo prováděcími 
právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by 
způsobilo nezanedbatelné obtíže, 
b) odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup 
podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže; 
opatření obecné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými v § 2 
tohoto zákona. 
 
(5) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné 
povahy ministerstvo oznámí vyvěšením na své úřední desce a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na dobu nejméně 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední 
desce nebo pozdějším dnem, který je v něm uveden. Pokud se změnily důvody pro vydání opatření 
obecné povahy, ministerstvo jej bezodkladně zruší nebo změní.“. 

  


