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Dodatek č. 1 školního řádu 
 

ze dne 1. 9. 2019 
kterým se mění Školní řád č. j. 2/1 /2019 

 

 

 

Obecná ustanovení 
Tímto dodatkem se upravují níže uvedené části školního řádu, do nichž jsou vloženy body 

týkající se distančního vzdělávání.  

Pravidla jsou zpracována v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) 

v platném znění, včetně novely č. 349/2020 Sb. S účinností od 25. 8. 2020 a dále v souladu 

s Metodickým pokynem MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem ze dne 23. 9. 2020. 

Pravidla jsou součástí Školního řádu. 

 

 

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a 

podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, 
 

A. PRÁVA ŽÁKŮ 

 

     1. Žáci mají právo 

    

a) na vzdělávání jak prezenční, tak distanční formou výuky a na školské služby podle 

školského zákona, 

 

C. POVINNOSTI ŽÁKŮ 

 

       1. Žák je povinen 

    

     d)  se distančně vzdělávat, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření   

          nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost více než poloviny  

          žáků jedné třídy ve škole, 

 

 

    12. Žák má povinnost při vstupu do školní budovy vypnout mobilní telefon i veškerá další   

          záznamová a přehrávací zařízení. Použít jej může pouze v nutných případech mimo  

          vyučování po domluvě s pedagogem. Platí pro ně přísný zákaz pořizování jakýchkoli  

          audio a video záznamů v době školního vyučování, přestávek, na akcích pořádaných  

          školou a při distančním vzdělávání. V používané platformě distančního vzdělávání platí    

          přísný zákaz šíření, či sdílení nevhodných obsahů. 

 

    14. Žák je povinen v případě vyhlášení mimořádných opatření používat ochranné   

          prostředky dýchacích cest. 
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D. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

 

d) doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od 

počátku nepřítomnosti žáka, a to bez ohledu na to, zda se jedná o distanční či prezenční formu 

výuky. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování 

stanoví školní řád následovně. 

Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy 

rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu 

učiteli – při uvolnění na více hodin.  

 

 

II. Provoz a vnitřní režim školy       
 

A. REŽIM ČINNOSTI VE ŠKOLE 

 

16. Jednotným komunikačním kanálem pro distanční vzdělávání pro žáky školy je platforma 

Google Classroom. Pro klasifikaci a komunikaci se zákonnými zástupci v době distanční 

výuky je nadále využíván systém Bakaláři. 

 

17. Distanční výuka může probíhat těmito formami: 

- synchronní on- line výuka (videokonference) 

- asynchronní on-line výuka (předávání úkolů v učebně) 

- off-line výuka 

Způsob poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro 

toto vzdělávání. 

Režim synchronní on-line výuky je nastaven tak, aby byla respektována specifika tohoto 

způsobu vzdělávání, např. nevhodné dlouhodobé sledování monitoru, náročnost dlouhodobé 

práce s počítačem, nevhodné držení těla, apod. 

 

 

Závěrečné ustanovení 

1. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání Dodatku prostřednictvím školního 

informačního systému Bakaláři a zveřejněním na webových stránkách školy. 

2. Ostatní znění Školního řádu č. j. 2/1/2019 zůstává v platnosti. 

 


