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Dodatek ke školnímu řádu č.1
Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dle § 184 písm. a) jsou zaváděna
zvláštní pravidla výuky při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole. Pokud z důvodu krizového
opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle
zvláštního zákona nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není
možná osobní přítomnost žáků ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním
způsobem. Vzdělávání distančním způsobem se uskutečňuje podle příslušného RVP a podle ŠVP
školy.
Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem či mimořádným
opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel tohoto školního řádu, pak ustanovení školního
řádu, které jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.
§4 Povinnosti nezletilých žáků, zákonných zástupců a zletilých žáků
Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat a účastnit se jak prezenční, tak distanční formy výuky.
Žák je povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest,
používat je předepsaným způsobem, stejně jako všechna nařízená hygienická opatření.
Zákonný zástupce nezletilého žáka a zletilý žák jsou povinni doložit důvody nepřítomnosti žáka ve
vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce,
tak při distančním vzdělávání.
§6 Vyučování
Při distanční vzdělávání jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání. Organizace a průběh
distančního vzdělávání závisí na škole a technických podmínkách. Distanční vzdělávání škola zajistí
on-line výukou. Časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční
výuky a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy.
Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku,
škola se zaměří především na stěžejní výstupy v jednotlivých hlavních předmětech. 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.

§7 Klasifikace žáků a hodnocení chování
Hodnocení žáků při distančním vzdělávání probíhá podle pravidel hodnocení, která jsou součástí
školního řádu. Vyučující odpovídá za zajištění kontinuity prezenční a distanční výuky a za dostatek
podkladů pro hodnocení žáka. V případě distanční výuky delší než 2 měsíce budou pravidla pro
hodnocení upřesněna.

Tímto dodatkem se doplňuje Školní řád schválený Školskou radou dne 18. 10. 2017, vnitřní
předpis č.j. Gy/276/2017.
Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu je platný od data zveřejnění, tj. od 14. října 2020.
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