
Dodatek č. 1 školního řádu 

ze dne 12. 10. 2020, 

kterým se mění Školní řád č. j. SSZM/03855/2020 

 

Tímto dodatkem se upravují níže uvedené články školního řádu, do nichž jsou vloženy body 

týkající se distančního vzdělávání. 

 

 

ČLÁNEK 2 

POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE VZTAHU K VÝUCE A 

ČINNOSTEM ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU 

15. Pokud je z důvodu krizového opatření, nařízení mimořádného opatření nebo karantény   

znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, jsou žáci povinni vzdělávat se distančním 

způsobem. 

 

ČLÁNEK 5 

ORGANIZACE TEORETICKÉHO A PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ 

12. Pokud je z důvodu krizového opatření, nařízení mimořádného opatření nebo karantény 

znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace:  

a) Prezenční výuka  

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí 

více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve škole, 

běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a 

postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu 

nemoci.  

b)  Smíšená výuka  

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy, je 

škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast na 

prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.  

c) Distanční výuka  

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením krajské 

hygienické stanice nebo plošným opatřením ministerstva zdravotnictví zakázána 

přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, škola poskytuje pro tyto třídy 

vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním 

způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá 

škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých 

žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.  



Distanční výuka bude probíhat následujícími formami: 

- M obory vzdělání -  výuka prostřednictvím Office 365 – Teams 

- H obory vzdělání – výuka prostřednictvím Office 365 – Teams  

- E, C, J obory vzdělání – zadání učiva a úkolů e-mailem.  

 

ČLÁNEK 9 

OMLOUVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ Z VYUČOVÁNÍ 

C. Řešení absence v průběhu distanční výuky 

1. Absence se posuzuje podle zapojení žáka do vzdělávání a výstupů, nikoliv podle doby 

vzdělávacích aktivit.  

2. O výši případné absence rozhoduje po konzultaci s příslušnými vyučujícími dané třídy 

třídní učitel.  

3. V případě, že se žák z důvodu nemoci nebo jiných objektivních důvodů nemůže zúčastnit 

distanční výuky, je povinností zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka 

omluvit se nejpozději do 3 kalendářních dnů po začátku absence třídnímu učiteli. 

4. Pro omlouvání absence v době distanční výuky platí obdobná pravidla jako pro prezenční 

vzdělávání. 

 

ČLÁNEK 10 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

A. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování 

 

18. Při hodnocení v průběhu distančního vzdělávání platí obdobná pravidla a kritéria   

hodnocení jako pro prezenční vzdělávání. Vyučující zohlední individuální podmínky  žáka 

pro distanční vzdělávání. 

 

 

Dodatek č. 1 školního řádu byl projednán ve školské radě dne 14. 10. 2020 a nabývá účinnosti 

dnem 14. 10. 2020. 

 

 

 

 

Mgr. Ivana Jírů, v. r.       Mgr. Eva Sroková, v. r. 

ředitelka školy       předsedkyně školské rady 

 

 


