
Dodatek č. 1 ke školnímu řádu  Dodatek ke školnímu řádu: 

 

Dodatek k bodu 1.1.13 o odstavec 

Žák má povinnost:  
1.1.13.1. je-li změněna prezenční forma na distanční formu výuky, jsou žáci povinni 

se zahájením distanční výuky navázat a udržovat pravidelný kontakt se školou, 

zejména s třídním učitelem- třídní učitelkou a vyučujícími jednotlivých předmětů 

pomocí školou zavedených komunikačních prostředků: 

 

1. stupeň 

 vhodný způsob kontaktu zvolí dle možností žáků a zákonných zástupců třídní 

učitel(ka), nejlépe prostřednictvím programu Bakaláři a komunikačních 

prostředků, uvedených pro 2. stupeň, jsou-li zavedeny i pro 1. stupeň 

 

2. stupeň 

zavedenými komunikačními prostředky jsou 

 pracovní osobní e-mail ve tvaru jmeno.prijmeni@zakovska-havirov.cz, který mají 

zaveden všichni žáci od nejpozději čtvrtého ročníku a výše zejména pro kontakt 

s třídním učitelem i jednotlivými vyučujícími 

 aplikace Google Classroom - Učebna a v ní vyučujícími vytvořené učební kurzy 

pro jednotlivé vyučovací předměty. Součástí kurzů je dle možností pořádání 

videokonferencí, za jejichž obsah a formu zodpovídají vyučující daného předmětu. 

Pořádání videokonferencí se řídí přechodným rozvrhem, případné změny oznámí 

vyučující nejméně jeden den předem, nebude-li dohodnuto jinak.  

 program Bakaláři pro hodnocení prospěchu, chování, omlouvání absence a kontakt 

se zákonnými zástupci 

 kontakt přes mobilní telefon, nemá-li žák možnost komunikovat alespoň jedním 

z výše uvedených komunikačních prostředků  

 nemá-li žák prostředky k internetové komunikaci výše uvedenými nástroji, je 

zákonný zástupce povinen o této skutečnosti informovat třídního učitele-

učitelku/školu prostřednictvím programu Bakaláři, popř. telefonicky. Škola žákům 

poskytne odpovídající způsob pro vyzvedávání i odevzdávání zadané práce 

v listinné podobě 

 

Dodatek k bodu 1.1 o odstavec 

1.1.25. při pobytu v prostorách školy bez výhrad dodržovat aktuálně platná nařízení 

ředitele školy a pokyny vyučujících zejména v období krizového nebo 

mimořádného opatření v souladu s opatřeními vlády ČR, Ministerstva 

zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, popř. KHS.  

Příkladem opatření jsou zvýšená hygiena rukou, používání dezinfekce rukou, 

zakrývání úst a nosu (rouškou, respirátorem), omezení osobních kontaktů   
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       Dodatek k bodu 1.2.9 o odstavec  

Práva a povinností zákonných zástupců o odstavec 

1.2.9.1. při změně prezenční formy na distanční způsob výuky je zákonný 

zástupce povinen zajistit, aby žák navázal se zahájením distanční výuky kontakt 

se školou dle bodu 1.1.13.1  

 

       Dodatek k bodu 1.2.13 o odstavec 

1.2.13.1. nezúčastní-li se žák distanční výuky, je zákonný zástupce povinen jeho 

neúčast omluvit do tří kalendářních dnů v programu Bakaláři v aplikaci 

Omluvenky s uvedením důvodu neúčasti. Zameškaná výuka bude zapsána do 

třídní knihy a započítána do vykazované absence.   

 

        Dodatek k příloze č. 1 

Hodnocení žáků 

Způsob získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci o odstavec 

Podklady, získané v období distanční výuky, budou zahrnuty do celkového 

hodnocení žáka za klasifikační období. Hodnotící pedagog zohlední i zapojení 

žáka do distanční výuky, jeho aktivitu, osvojení si nových kompetencí 

v digitálním prostředí, míru plnění zadaných úkolů a řešení problémů, 

souvisejících s distanční výukou. Podklady lze také získat prostřednictvím on-line 

testů, ústního zkoušení či hodnocením odevzdaných pracovních listů apod.  

 

 

 

 

v Havířově dne 2. 11. 2020  Mgr. Dan  S t a n k u š

             ředitel školy 

 


