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Dodatek č. 2 k ŠVP ZV 

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Škola: Základní škola a Mateřská škola Hodice, příspěvková organizace 

 

Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Marešová 

Koordinátor(ka): Mgr. Dagmar Marešová 

Vypracoval: Mgr. Dagmar Marešová 

Dodatek byl vypracován ve spolupráci s pedagogy 1. stupně ZŠ Hodice. 

 

Platnost dodatku: od 1. září 2021 

 

Školská rada schválila dne: 31. 9. 2021 

Pedagogická rada projednala: dne 30. srpna 2021 

 

Tímto Dodatkem k ŠVP ZV č. 2 se upravuje Školní vzdělávací program Základní školy a 

Mateřské školy Hodice, příspěvkové organizace - 3. aktualizované vydání platné od 1. 9. 2016,  

č.j.: ZŠHod/114/2016-Mar., v souladu s ustanovením §4 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,              

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 

Ve školském zákoně byla novelou č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena 

pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol 

či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách. 

 

Zákonem je stanovena 

povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem 

je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat. 

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 

písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a 

rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné 

opatření: 

 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021, č. j. MZDR 

14600/2021-19/MIN/KAN, bylo mimo jiné zavedeno screeningové testování dětí a žáků 

v základním vzdělávání, 

 

Režim 

Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se 

nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, 

jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, 

dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla, atd.  

 

Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti 

a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím.  
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Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí on-line výukou, kombinací 

synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené době se skupinou žáků 

prostřednictvím komunikační platformy) a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo 

a čas si volí sami);  

časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a bude  

stanoveno vždy pro konkrétní případy: 

▪ off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů při 

osobním vyzvedávání (poštovní schránka)  

▪ telefonicky  

- 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  

▪ průběžnou kontrolní a hospitační činnost vedení školy.  

 

Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční 

výuku. Škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím 

jazyce.  

Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o 

krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách. 

Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění učiva 

škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a úpravy svého školního 

vzdělávacího programu. 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování podpůrných opatření 

školou i při distančním způsobu vzdělávání. 

 

Žákům se SVP jsou zapůjčeny potřebné kompenzační pomůcky, speciální učebnice a speciální 

učební pomůcky, jež má daný jedinec uvedené v doporučení školského poradenského zařízení 

v závislosti na konkrétní situaci a možnostech školy. Škola v tomto případě sepíše se zákonnými 

zástupci smlouvu o výpůjčce. 

 

Pedagogická intervence a předmět pedagogické péče je poskytován prostřednictvím  

on-line komunikace. 

 

Žákům s poruchou autistického spektra, jejichž závažnost postižení neumožňuje realizaci 

distančního vzdělávání prostřednictvím on-line komunikace, umožní škola žákovi takový způsob 

vzdělávání, který bude v jeho nejlepším zájmu korespondovat s jeho schopnostmi a dovednostmi. 

 

V případě přiznaného podpůrného opatření (asistent pedagoga, další pedagogický pracovník, 

tlumočník, přepisovatel pro neslyšící) zajistí škola jeho podporu i pro distanční vzdělávání – 

poskytování individualizovaných učebních materiálů, pomoc s distanční výukou, konzultace a 

podpora na dálku). 

 

 

 

 



Povinnosti žáků 

 

Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat distanční formou výuky ve vymezených případech.  

 

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 

3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka i při distančním vzdělávání. 

 

Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to i v 

jeho distanční formě.  

 

Hodnocení výsledků vzdělávání 

 

Při distančním vzdělávání žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a 

plnění zadaných úkolů. 

 

Je uplatňováno především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním 

hodnocením.  

 

Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování 

učiva tohoto celku.  

 

Výsledky vzdělávání při distanční výuce jsou výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního 

portfolia, v listinné, nebo digitální podobě.  

Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do distanční výuky se neodrazí v hodnocení 

klasifikačním stupněm.  

 

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve 

stanovených intervalech, prostřednictvím  

- komunikační platformy školy    

- skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky,  

- písemnou korespondencí, telefonicky, osobně. 

 

Školní jídelna 

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování  žákům, kteří se povinně 

vzdělávají distančním způsobem.   

Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena 

karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.  

Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna. 

 

 

 

 

V Hodicích dne 28. 8. 2021 

 

 

 

      …………………………………………….. 

       Mgr. Dagmar Marešová 

ředitelka školy 


