
Doplňující ustanovení školního řádu pro školní rok 2020 - 2021  

Článek I Školní řád 
V souvislosti s covid-19 

1.2 Povinnosti žáků 

1. Žáci dodržují zvýšená hygienická opatření nastavená školou včetně změn  pravidel ve školní 

jídelně. 

2. V případě, že je nařízeno MZd, MŠMT, KHS používání ochranných prostředků (roušek), toto 

žáci bezpodmínečně dodržují. 

3. Žáci jsou povinni účastnit se distanční výuky, je-li ve škole – třídě nařízena. 

4. Žáci jsou povinni používat nastavený systém pro řízení výuky (MS Teams) v době prezenční 

výuky i distanční výuky jako hlavní výukový kanál. 

5. Jsou si vědomi, že program Teams slouží pouze pro výuku a nemají právo program upravovat. 

6. Nosit pravidelně do výuky omluvný list. 

1.3 Povinnosti  zákonných zástupců 

1. Zákonní zástupci jsou povinni, je-li to nutné, žáky z distanční výuky pokud probíhá online 

omlouvat třídnímu učiteli ráno před zahájením výuky emailem. 

2. V případě podezření na covid-19 u žáka jsou povinni si dítě ze školy neodkladně 

vyzvednout. 

3. Ke komunikaci se školou přednostně využívat informační kanál elektronické žákovské 

knížky Bakaláři. 

4. Omlouvat žáky z běžné výuky prostřednictvím el. žák. knížky – Omluvenky - nebo 

prostřednictvím omluvného listu. 

 

Článek II Provoz a režim školy 
Bezpečnost a ochrana zdraví 

1.1 Při vstupu do budovy si žáci  desinfikují ruce desinfekčním přípravkem. 

1.2 Ve třídě si žáci pravidelně myjí ruce mýdlem, aby se zabránilo šíření onemocnění covid-

19. 

1.3 V případě, že to bude vyžadovat epidemiologická situace, jsou žáci povinni se řídit 

pravidly stanovenými KHS, MZd, MŠMT – nošení roušek, rozestupy aj. 

1.4 Je-li u žáka podezření na onemocnění covid-19, je převeden s rouškou do izolace 

(kabinet psychologa), kde je pod dohledem dospělé osoby do doby, než si ho vyzvedne 

zákonný zástupce nebo 3. pověřená osoba. 

1.5 Zákonné zástupce informuje vždy telefonicky zástupce ředitele, v případě nepřítomnosti 

ekonomka, popřípadě ředitel školy. 

 

 



Článek III Distanční výuka 
V případě zahájení distanční výuky: 

3.1 Na 1. stupni budou třídní učitelé zahajovat každodenní výuku krátkým on-line setkáním se 

třídou, kontrolou porozumění zadaným úkolům, rozsahu a termínu vypracování, způsobem 

odevzdání atd. (VHODNÁ PŘÍTOMNOST RODIČŮ A LESPOŇ U ŽÁKŮ 1. – 3. TŘÍDY) 

Další část výuky bude probíhat off-line na základě denního režimu dětí. Třídní učitel zajistí 

v případě potřeby tisk materiálů a předání těm žákům, kteří to potřebují. 

On-line výuku využijí vyučující především při nácviku čtení, psaní, výuce angličtiny, 

maximálně 30 minut denně vždy v jednotném čase. 

On-line blokem je vhodné i pracovní den ukončit. 

Dle zájmu rodičů a potřeby vyučujících bude probíhat on-line komunikace s rodiči především 

u žáků 1. třídy - návody na nácvik čtení a psaní…, individuální konzultace. 

3. 2 Na 2. stupni je kombinací on-line a off-line výuky, probíhá v programu Teams. 

On-line výuka je zařazena do každého dne dle naplánovaného rozvrhu tak, aby se v ní 

vystřídaly předměty: český jazyk, matematika, anglický jazyk a německý jazyk. V jednom dni 

se uskuteční maximálně 3 lekce on-line výuky,  každá v délce cca 30 min. pro jednotlivé třídy 

2. stupně a to ve dnech pondělí – středa. Ve čtvrtek a pátek mohou dle potřeby probíhat 

individuální konzultace s žáky, kteří projeví zájem. 

Výuka ostatních předmětů probíhá v off-line režimu. Vyučující daného předmětu zajistí 

v případě potřeby tisk materiálů a předání těm žákům, kteří to potřebují. 

1 x týdně ve stanoveném čase proběhne třídnická hodina. 

S rozvrhem výuky on-line jsou žáci seznámeni prostřednictvím programu Teams nejpozději 

první den distanční výuky. 

3.3 Třídní učitelé v případě potřeby a dle možností školy nabídnou zápůjčku školních tabletů, 

popřípadě jiných učebních pomůcek žákům. Se zákonnými zástupci sepíší smlouvu o 

výpůjčce. 

3.4 Předmět speciálně pedagogické péče a hodiny pedagogické intervence budou probíhat 

v předem dohodnutém čase on-line i of-line. 

3.5 Žáci v průběhu distanční výuky budou hodnoceni především formativně. Známky budou 

zadávány do elektronické žákovské knížky – průběžná klasifikace (C - G). 

Souhrnné sumativní hodnocení bude následovat po návratu k prezenční výuce. 

Článek IV Platnost a zrušující ustanovení 
 

4.1 Doplňující ustanovení školního řádu byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 

27. 8. 2020 a vstupuji v platnost 2. 9. 2020. 

 


