
 

 

 

Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu vydanému pro školní rok 2019/2020 

Za Hlavu II. se vkládá  

Hlava III. Práva a povinnosti žáků po dobu mimořádného opatření, kdy je zakázána 

osobní přítomnost žáků ve škole 

1. Žák má právo 

a) po dobu mimořádného opatření účastnit se distančního vzdělávání v prostředí 

Microsoft Teams v souladu s pokyny vedení školy, respektive jednotlivých 

vyučujících; distanční vzdělávání může mít formu on-line výuky, individuálních 

konzultací s učitelem on-line, samostudia za pomoci speciálně metodicky upravených 

studijních materiálů, zpracování zadaných úkolů, písemných prací či kvízů apod.,  

b) využívat individuálních konzultací s učitelem formou on-line za účelem lepšího 

pochopení učiva, a to zpravidla po ukončení on-line výuky v daném dnu, nejpozději 

do 17:30 hod., což je čas ukončení běžného provozu školy, nebo po vzájemné dohodě 

s učitelem, 

c) požadovat poradenskou činnost formou on-line, 

d) na pomoc při řešení problémů souvisejících se specifickými poruchami učení, 

e) na informace týkající se výstupů zpracovaných v distančním vzdělávání, tj. na zpětnou 

vazbu, popř. hodnocení výstupů, 

f) na ochranu před natáčením, zveřejňováním svého jména či své fotografie na internetu, 

tj. na ochranu dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů, 

g) na ochranu před zesměšňováním a dehonestováním své osoby viditelné při on-line 

výuce, 

h) omluvit se z on-line výuky třídnímu učiteli, popř. jednotlivým vyučujícím, v případě 

předvídatelné překážky den předem, v případě nepředvídatelné překážky nejpozději do 

tří dnů ode dne naplánované on-line výuky, individuální výuky, písemné práce apod. 

2. Žák má povinnost 

a) po dobu mimořádného opatření účastnit se distančního vzdělávání v souladu 

s pokyny vedení školy, respektive jednotlivých vyučujících,  

b) účastnit se on-line výuky v čase rozvrhu platného dříve v době osobní přítomnosti 

žáků ve škole, 

c) chránit sdílené materiály, tj. dále je nešířit a neupravovat je bez souhlasu 

vyučujícího, 

d) pravidelně sledovat zprávy a oznámení v prostředí Microsoft Teams, 
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e) v případě neúčasti na on-line výuce se omluvit třídnímu učiteli, popř. jednotlivým 

vyučujícím, v případě předvídatelné překážky den předem, v případě nepředvídatelné 

překážky nejpozději do tří dnů ode dne naplánované on-line výuky,  

f) v případě uvolnění z on-line výuky si učivo doplnit včetně splnění zadaných úkolů, 

g) dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů (tj. např. žák nesmí natáčet on-line výuku, 

vyučujícího či spolužáky, fotografovat je apod. bez jejich souhlasu). 

 

Porušení těchto ustanovení, zejména odst. 2 písm. g), může být hodnoceno jako závažné 

zaviněné porušení povinností stanovených školní řádem a může být důvodem pro udělení 

výchovného opatření. 

 

Označení následujících ustanovení školního řádu se číselně posouvá.  

 

 

Tento dodatek č. 1 byl projednán s pedagogy a schválen školskou radou. 

 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti 30. 3. 2020. 

 

 

 

 

V Praze dne 29. 3. 2020     PhDr. Romana Bukovská v. r. 

         ředitelka školy 
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