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Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace 
sídlo: Jílová 164/36g, 639 00 Brno 

Dodatek č. 1 školního řádu pro školní rok 2020/2021 

Tento dodatek č. 1 doplňuje Školní řád účinný od 1. 9. 2020 o Zvláštní pravidla při omezení 

osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách, které byla vložena do z. 561/2004 Sb. 

školský zákon, novelou z. 349/2004 Sb., jímž  se doplnil § 184a.  

 
Kapitola 2  Školního řádu Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a pravidla 

vzájemných vztahů se zaměstnanci školy se doplňuje o čl. 2.8 : 

 

2.8. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve 

školách 
 

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, skupiny ve škole  nebo z odloučeného pracoviště 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. 

  

V případě distančního vzdělávání využívá škola hlavní komunikační kanál Edupage, ale 

může využívat i jiné platformy.  
 

Žáci mají možnost využití bezplatného připojení modulu 365 v rámci Microsoftu, v němž lze 

k výuce a komunikaci využívat např. Microsoft Teams, příp. jiné.  

 

V případě nemožnosti využití ICT techniky (nepřístupná technika, internet) ze strany žáka, 

musí zákonný zástupce, příp. žák komunikovat s učitelem a o této vzdělávací bariéře 
informovat, aby bylo možno zajistit výpůjčku ICT techniky či jiný způsob vzdělávání a 

komunikace. 

 

Absence při distanční výuce se bude hodnotit podle zapojení do vzdělávání a výstupů. 

 

Při asynchronní či off-line výuce nezáleží v jaké denní době a jak rychle žák pracuje, nýbrž 

zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o 
plnění pokynů. 

 

Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud žák 
či jeho zákonný zástupce nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. 

 

Pro omlouvání žáka platí ustanovení Školního řádu. 
 


