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Ředitelka školy vydává v souladu s § 30 a § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, 

v souladu s povinností distančního způsobu vzdělávání na šk. rok 2020/2021 

 

 

 

Š K O L N Í   Ř Á D – D O D A T E K 

 

Školní řád na šk. rok 2020/2021 se mění v článcích, odstavcích a písmenech úpravou textu nebo 

přidáním textu následovně: 

 

 

Článek I. 

Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 

 

Odst. 1 

a)   Žáci mají právo  

- na prezenční nebo distanční vzdělávání a školské služby podle školského zákona 

 

b)   Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo  

- na informace o průběhu a výsledcích jejich prezenčního nebo distančního vzdělávání   

 

Na informace o průběhu a výsledcích prezenčního nebo distančního vzdělávání mají v případě 

zletilých žáků právo také jejich rodiče, případně osoby, které vůči zletilým žákům plní 

vyživovací povinnost. 

 

Vzdělávání žáků je uskutečňováno podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a 

školního vzdělávacího programu, v případě distančního vzdělávání je uskutečňováno v míře 

odpovídající okolnostem. Při distančním vzdělávání platí přiložená „Pravidla distančního 

vzdělávání“, se kterými jsou žáci i jejich zákonní zástupci seznámeni.   

 

Odst. 2 

a) Žáci jsou povinni 

- řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat prezenčně i distančně, řádně si plnit všechny 

studijní povinnosti, soustavně a svědomitě se připravovat na vyučování, nosit s sebou 

učebnice a všechny učební pomůcky dle pokynů vyučujících 

 

b) Zletilí žáci jsou dále povinni 

 

c) Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni 

- zajistit, aby žák docházel řádně do školy v rámci prezenčního vzdělávání a aby se řádně 

vzdělával v rámci distančního vzdělávání  

- sledovat informace od vedení školy v systému Bakaláři, který je hlavní komunikační 

platformou rodičů a školy v případě distančního vzdělávání 
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Článek II. 

Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 

a ostatními zaměstnanci školy 

 

 

Článek III. 

Provoz a vnitřní režim školy 

 

Odst. 1 

Pravidla pro provoz a režim školy 

 

g) Žákům není při výuce dovoleno používat nepovolené pomůcky, opisovat, napovídat  

    a narušovat průběh vyučovacích hodin. Žáci nesmí používat základní komunikační platformy  

    při distančním vzdělávání (školní e-mail, MS Teams) k soukromé komunikaci. 

 

 

Odst. 2 

Pravidla pro nepřítomnost, pozdní příchody, omlouvání absence a uvolňování z tělesné výchovy 

 

a) Nemůže-li se žák zúčastnit prezenčního vyučování nebo on-line vyučování při distančním 

vzdělávání z nepředvídaných důvodů, sdělí žák (v případě nezletilého žáka jeho zákonný 

zástupce) telefonicky na sekretariát školy nebo na ústředně, hned první den absence, 

nejpozději však do 3 vyučovacích dnů od počátku nepřítomnosti, důvod absence. První den 

příchodu do školy bezprostředně po absenci nebo první den jeho opětovného zapojení do 

distančního vzdělávání je žák povinen mít předchozí absenci zdůvodněnou v systému 

Bakaláři včetně případného písemného doložení, vyžadovaného třídním učitelem.  

 

Článek IV. 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

Článek V. 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

 

Článek VI. 

Závěrečné ustanovení  

 

 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

I. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení 

a) Hodnocení výsledků vzdělávání a uzavření klasifikace za jednotlivá pololetí  

 

- Úspěšné vykonání odborné praxe je podmínkou uzavření klasifikace žáka oboru Obchodní 

akademie v předmětu Ekonomika.  To neplatí v případě, kdy po dobu distančního vzdělávání 

nebude možné realizovat odbornou praxi na reálném pracovišti.  
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- Úspěšné vykonání odborné praxe je podmínkou uzavření klasifikace žáka oboru Informační 

technologie v předmětu Algoritmizace a programování. To neplatí v případě, kdy po dobu 

distančního vzdělávání nebude možné realizovat odbornou praxi na reálném pracovišti. 

 

b)   Celkový prospěch za jednotlivá pololetí 
 

c)   Opravné zkoušky  

       

d)  Zásady průběžného hodnocení 

- U průběžné klasifikace při distančním vzdělávání je posílena složka formativního hodnocení.   

 

e)  Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 

      

II. Kritéria stupňů prospěchu 

 

   Stupně hodnocení chování: 

 

III. Komisionální zkoušky a zkouška před komisí 

 

IV. Pravidla pro výchovná opatření 

 

 

 

 

 Ing. Marie Katapodisová  v. r. 

          ředitelka školy                                                                                               

 

Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2020 

 

                                                                                                       Mgr. Bronislava Grebíková  v. r. 

                                                                                                              předsedkyně školské rady 
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Příloha školního řádu 
 

 

PRAVIDLA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

pro žáky a pedagogické pracovníky školy 

platná od 1. 9. 2020 

  

Vzdělávání na dálku - distanční vzdělávání se stalo povinnou formou vzdělávání. Musí vždy 

respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků. 

Pokud by z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením Krajské hygienické 

stanice byla zakázána přítomnost žáků v rozsahu větším než polovina třídy, bude škola těmto 

žákům poskytovat distanční vzdělávání. Se všemi ostatními žáky bude probíhat prezenční výuka. 

Výuka nepřítomných žáků proto bude probíhat vždy mimo časy řádného rozvrhu, kdy 

pedagogové vzdělávají prezenčně. V tomto případě se budou aplikovat níže uvedená pravidla 

v bodech bod 4., 5. v omezené míře. Vedení školy bude na konkrétní situaci reagovat 

zpřesňujícími informacemi. 

Pokud by byla z důvodu nařízení karantény nebo mimořádným opatřením Krajské hygienické 

stanice nebo plošným opatřením Ministerstva zdravotnictví zakázána přítomnost všech žáků 

ve škole, přechází na distanční výuku celá škola.   

 

1. Základním komunikačním kanálem budou školní e-maily žáků a pedagogů a osobní e-maily  

zákonných zástupců, rodičů žáků. Žáci i pedagogové mají povinnost pracovat se školním e-

mailem každý pracovní den. 

 

2. Bude využíván systém LMS Moodle.  

 

3. On-line hodiny budou probíhat formou MS Teams. 

 

4. Distanční on-line výuka bude probíhat minimálně v následujícím týdenním rozsahu: 

4hodinový předmět …………. 2x týdně  

2-3hodinový předmět……….. 1x týdně 

1hodinový předmět …………. 1x během 2 týdnů 

 

5. On-line hodiny budou probíhat výhradně v době výuky daného předmětu podle stálého 

rozvrhu, a to v té vyučovací hodině, na které se předem pedagog s žáky třídy/skupiny dohodl. 

 

6. Třídní učitelé budou v pravidelném kontaktu s žáky své třídy a jejich rodiči. Budou 

podporovat zapojení všech žáků do distančního vzdělávání a od vyučujících své třídy budou 

získávat informace o jeho průběhu. Zvláštní pozornost věnují žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami a v této souvislosti úzce spolupracují s výchovnou poradkyní a 

školní metodičkou prevence a vyučujícími.  Alespoň 1x měsíčně realizují on-line kontakt 

s žáky své třídy. 

 

7. Vyučují budou průběžně poskytovat zpětnou vazbu o plnění povinností v rámci distančního 

vzdělávání žákům a také rodičům formou zápisů do systému Bakaláři. 

 

 

8. Technickou a metodickou podporu pedagogů v průběhu distančního vzdělávání bude 

poskytovat metodik ICT, případně jednotliví správci ICT. 

 


