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Školní řád – dodatek č. 1
Povinnosti žáků
Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře
odpovídající okolnostem.
Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční
výuce, tak při distančním vzdělávání.
Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to
i v jeho distanční formě.
Žák je povinen být případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích
cest, popř. další ochranné prostředky a používat je předepsaným způsobem.
Režim
Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru
činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem
a reakcím.
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 MS Teams)
a asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami – platforma
EDOOKIT); časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení
prezenční výuky a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční
výuce celé třídy, nebo kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro
druhou část,
- off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů
poštou či osobním vyzvedáváním, 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 k maturitní a závěrečné zkoušce.
Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o
krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách.

Výuka odborného výcviku a praxe
Pokud nebude možné uskutečňovat praktické vyučování na reálných pracovištích ani na
školním pracovišti, bude toto praktické vyučování nahrazeno po dobu uzavření škol
teoretickou výukou.
Hodnocení výsledků vzdělávání
Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu
o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní
hodnocení, jak klasifikačním stupněm, nebo slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků
učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.
Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy,
prověrky), při distanční výuce 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, prostřednictvím
- komunikační platformy školy (EDOOKIT), případně
- písemnou korespondencí, telefonicky, osobně.
Podmínky zacházení s majetkem školy
V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny
v odůvodněných případech technické prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet,
sluchátka, notebook…), tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na poskytování
podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu
vzdělávání. Podpůrná opatření spočívají mj. v:
- poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,
- úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání,
- předmětu speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence,
- v úpravě očekávaných výstupů vzdělávání,
- v použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních
pomůcek,
- ve využití asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka nebo
přepisovatele pro neslyšící.
Zákonní zástupci by měli být informováni o možnosti využití služeb školního poradenského
pracoviště, a to jak formou konzultací, tak formou poskytování péče speciálních pedagogů,
případně školních psychologů.
Škola v této souvislosti dostupnými kanály informuje zákonné zástupce o časových údajích a
možných komunikačních cestách pro spojení s tímto pracovištěm.
Školní poradenské pracoviště se v této souvislosti zaměřuje především na poskytování
podpůrných opatření pro žáky se SVP, podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z
odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podporu vzdělávání žáků
nadaných a mimořádně nadaných, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

a metodickou podporu učitelům a zákonným zástupcům při použití speciálně pedagogických
postupů ve vzdělávání.
V závislosti na konkrétní situaci a možnostech školy jsou žákům se SVP zapůjčeny potřebné
kompenzační pomůcky, speciální učebnice a speciální učební pomůcky, jež má daný
jednotlivec uvedené v doporučení školského poradenského zařízení (např. notebook, pomůcky
pro alternativní komunikaci, pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky, aj.), a to s podmínkou, že je
zákonný zástupce povinen uhradit jejich případné poškození či zcizení. Realizace půjčení
konkrétní pomůcky nebo učebnice záleží na individuální domluvě se školou. V tomto případě
škola se zákonnými zástupci sepíše smlouvu o výpůjčce.
Pedagogická intervence a předmět pedagogické péče je nadále poskytován prostřednictvím
on-line komunikace osobou, která toto podpůrné opatření realizuje i v běžném režimu školy.
U žáků s poruchou autistického spektra (dále PAS), jejichž postižení je natolik závažné, že
neumožňuje realizovat vzdělávání prostřednictvím on-line komunikace, škola umožní danému
žákovi takový způsob vzdělávání, který bude v jeho nejlepším zájmu a bude korespondovat
s jeho schopnostmi a dovednostmi. Škola pevně nastaví dobu a formu komunikace
individuálně přímo na možnosti dané rodiny (PC, telefon, osobní vyzvedávání učebních
materiálů apod.) a stanoví se zákonnými zástupci pravidla komunikace a edukace.
Hodnocení žáků se SVP je vykonáváno na základě konkrétních pravidel nastavených v
doporučení žáka vydaném školským poradenským zařízením a v souladu s pravidly
hodnocení žáků.
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