
Dodatek č. 4 
ke školnímu řádu vydanému 1. září 2020 

V Čl. IV za odstavec č. 7 se vkládá nový odstavec s číslem 8 a názvem Distanční 

vzdělávání 

8. Distanční vzdělávání 

 

a) Škola poskytuje distanční vzdělávání, pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného 

podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního 

zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není 

možná osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy. 

b) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající 

okolnostem. 

c) Pro distanční výuku včetně zadávání, odevzdávání a hodnocení úkolů škola používá 

Microsoft Office 365. Forma a náplň vyučovacích hodin daného předmětu v příslušném 

týdnu se řídí rozhodnutím vyučujícího v rozsahu odpovídajícím hodinové dotaci předmětu. 

d) Žák má právo  

• využívat individuálních konzultací s učitelem prezenční nebo distanční formou, a to 

po vzájemné dohodě s učitelem,  

• požadovat poradenskou činnost prezenční nebo distanční formou, 

• na pomoc při řešení problémů souvisejících se specifickými poruchami učení,  

• na informace týkající se výstupů zpracovaných v distančním vzdělávání, tj. na 

zpětnou vazbu, hodnocení výstupů apod.,  

• 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,  

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

výuce.  

e) Žák má povinnost  

• vzdělávat se distančním způsobem, tj. účastnit se povinně distanční výuky v čase 

stanoveném rozvrhem hodin prezenční výuky, respektive suplováním, 

• přihlásit se do prostředí MS Teams před první vyučovací hodinou v rámci 

daného výukového dne a zkontrolovat své studijní povinnosti, 

• výše uvedené povinnosti řádně a včas plnit, 

• pravidelně sledovat zprávy a oznámení v prostředí Microsoft Teams, 

• na zprávy a dotazy od učitele reagovat, 

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

vyučujícího, 

• v případě nepřítomnosti na synchronní hodině si učivo doplnit včetně splnění 

zadaných úkolů, 

• dodržovat Nařízení evropského parlamentu 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 natáček on-line výuku, 

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

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_%C3%BAdaj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_%C3%BAdaj


f) Učitelé jsou povinni zadat pozvánku na on-line synchronní výuku s dostatečným časovým 

předstihem (tj. minimálně jeden pracovní den předem, respektive 24 hodin předem). 

g) Klasifikace z distanční výuky se započítává do celkového hodnocení žáka za příslušné 

pololetí. 

h) Pravidla pro omlouvání a uvolňování z distanční výuky jsou shodná s pravidly platnými 

pro prezenční výuku (viz čl. IV odst. 3 a 4 školního řádu). Hodiny absence se započítávají 

do celkové absence žáka za příslušné pololetí.  

i) V případě nečekaných technických problémů, které znemožní žáku účastnit se distanční 

výuky, je žák povinen co nejdříve kontaktovat třídního učitele. 

j) Po dobu distančního vzdělávání, nejdéle však do uzavření hodnocení chování žáků za 

druhé pololetí školního roku 2020/2021, se upravují pravidla ukládání výchovných 

opatření za neomluvené hodiny takto: 

• 1 až 2 hodiny napomenutí třídního učitele (NTU), 

• 3 až 15 hodin důtka třídního učitele (DTU), 

• 16 až 60 hodina důtka ředitelky školy a zpravidla 2. nebo 3. stupeň z chování (DŘŠ), 

• 61 a více hodin podmíněné vyloučení ze studia. 

 

Vydáním dodatku č. 4 se ruší platnost dodatku č. 1 a 2 školního řádu vydaného 23. září 2020, 

respektive 16. listopadu 2020. 

Tento dodatek byl schválen školskou radou a nabývá platnosti 15. února 2021. 

 

 

V Praze dne 12. února 2021     PhDr. Romana Bukovská v. r. 

          ředitelka školy 


