
 

Základní škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace 
Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou 

Dodatek č. 1 

ke Školnímu řádu ze dne 30. 8. 2019  

č.j.: ZSNe/655/2020 

Pedagogická rada projednala dne 7. 10. 2020 

Školská rada schválila dne: 8. 10. 2020 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 8. 10. 2020 

   
Kapitola I.  

Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti 
o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 
se doplňuje v částech: 
 

A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 

se mění takto: vkládá se nově odstavec:  
Odstavec 25: 

Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře 
odpovídající okolnostem. 

Žák je povinen být případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích 
cest a používat je předepsaným způsobem. 
 

B. PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ (zákonní zástupci)  

se mění takto: do Povinností rodičů se vkládá nově odstavec:  

Odstavec 6: 
Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak 

při distančním vzdělávání. 
Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to 

i v jeho distanční formě. 
 
C. DOCHÁZKA DO ŠKOLY 

se mění takto: vkládají se nově odstavce:  
Odstavec 5:  

 „Pokud se cizinec neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů a 
nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, a 
ani po písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce 

cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou 
školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této lhůty žákem školy.“  

Odstavec 6: 
 „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 většiny žáků z 
nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole, poskytuje škola 

dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.  



Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.  
Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a 

hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro 
toto vzdělávání.“  
 

Kapitola II.  

Provoz a vnitřní režim školy   
se doplňuje v částech:     
 

A. REŽIM ČINNOSTÍ VE ŠKOLE 

se mění takto: vkládají se nově odstavce: 
Odstavec 16: 

Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se 
nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto způsobu 

vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé 
práce s počítačem, dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla, atd. Délku výuky a 
přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnost i a s 

přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím. 
Odstavec 17: 

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí:  
- on-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v 
určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy Bakalář) a asynchronní 

výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové rozvržení takovéto výuky 
odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a bude stanoveno vždy pro konkrétní 
případy, např. odlišně při distanční výuce celé třídy, nebo kombinace distanční výuky pro 

jednu část třídy a prezenční výuku pro druhou část,  

- off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů 
poštou či osobním vyzvedáváním, telefonicky,  

- individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků,  

- komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,  

- zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení,  

- informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním zejména 

formativního hodnocení, a vedení žáka k sebehodnocení  

- pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem, 
technickému vybavení a rodinným podmínkám,  

- průběžnou kontrolní a hospitační činnost vedení školy.  

Podmínky zacházení s majetkem školy 
V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny 

technické pro-středky školy pro digitální komunikaci (tablet, sluchátka, notebook…), tento 
majetek je zapůjčen uzavře-ním smlouvy o výpůjčce. 
 

 
V Němčicích nad Hanou                            dne 6. 10. 2020 

 
 
                     Mgr. Hana Matušková 

                         ředitelka školy 


