
Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu Střední průmyslové školy elektrotechniky a 
informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670 

Režim školy pro žáky při nařízení mimořádných opatření 

I. Společná ustanovení 

1. Škola má povinnost od 1. 9. 2020 poskytnout žákům distanční vzdělávání za předpokladu, že 
nadřízeným orgánem byla nařízena mimořádná opatření, popř. karanténa pro více než 50 % 
žáků z jedné třídy. O konkrétním způsobu organizace výuky rozhoduje ředitel školy s ohledem 
na právní předpisy a aktuální možnosti a podmínky školy. V případě, že se opatření či karanténa 
týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či 
studijní skupiny, škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje 
obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. 

2. Škola komunikuje se žáky přednostně on-line prostřednictvím Office 365 Education (MS 
Teams, e-mail), jehož licenci mají všichni žáci k dispozici. Je v kompetenci učitele určit, který 
jednotlivý nástroj bude používán a zda využije synchronní nebo asynchronní formu výuku, 
případně kombinaci obou těchto forem. 

III. Režim školy pro žáky 

III.I. Docházka do školy 

1. Žáci mají povinnost se distanční výuky účastnit, odevzdávat úkoly či výstupy své práce ve 
stanoveném termínu a prokazovat snahu o plnění pokynů v míře odpovídající okolnostem. 

2. Nepřipojení se k on-line přenosu synchronní formy výuky je považováno za absenci, pokud se 
zákonným zástupcem žáka, zletilým žákem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob komunikace. 

3. Zákonný zástupce žáka, zletilý žák je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka v distanční formě vyučování. 

III.II. Chování ve škole a při činnostech organizovaných školou 

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

III.III. Zákonní zástupci 

1. Škola komunikuje se zákonnými zástupci přednostně on-line prostřednictvím e-mailu, 
videokonferencí nebo telefonicky. 

2. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby se žák řádně účastnil distanční formy 
vzdělávání. 
 

IV. Pravidla hodnocení a klasifikace 

IV.I.  Zásady klasifikace 

1. Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o 
výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů. 

2. Omluvená absence při synchronní formě výuky nemůže být důvodem ke snížení stupně 
hodnocení. 

IV.IV.  Klasifikace žáka 

1. Žák je hodnocen klasifikačním stupněm. 



Režim školy pro učitele při nařízení mimořádných opatření 

II. Režim školy pro pedagogy (na zvl. listě) 

 

 

Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 7.10. 2020 a na jednání školské rady 12. 10. 2020. 

V Dobrušce dne 5. října 2020 

 

 


	Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670

