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                        Základní škola Olomouc, Zeyerova 28,                         
          příspěvková organizace  

 

ŠKOLNÍ ŘÁD – DODATEK Č.1 
Č.j.:              59/20  

Vypracoval: Mgr. Vladimíra Švecová, ředitelka  školy  

Schválil: Mgr. Vladimíra Švecová, ředitelka  školy 

Projednáno na pedagogické radě dne 7.10.2020 

Směrnice nabývá platnosti dne: 5.10.2020 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 12.10.2020 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

 

 

Školní řád se doplňuje a mění takto: 

 

I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE              

ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ                              

S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 

 

 

 A. Práva a povinnosti žáků 

 

2. Žáci  jsou povinni: 

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat jak prezenční, tak distanční formou výuky, 

při ní v míře odpovídající okolnostem 
b) dodržovat školní řád, řády učeben a předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví                            

a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni na začátku školního roku TU a vyučujícím daného 

předmětu, o poučení se provádí zápis v třídní knize 

c) plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem 

d) být v případě mimořádných opatření vybaveni ochrannými prostředky dýchacích 

cest a používat je předepsaným způsobem.  

 

14. Žák má povinnost vypnout při vstupu do školy mobilní telefon a uschovat jej do školní 

tašky nebo šatní skříňky. Během výuky, o přestávkách a i na školních akcích mimo budovu je 

zakázáno používat mobilní telefon a jakékoli další zařízení informační a komunikační 

techniky, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů. 

Tento zákaz platí po celou dobu pobytu žáka ve škole. Nerespektování tohoto zákazu je 

považováno za porušení školního řádu a je důvodem k uložení výchovného opatření. Škola 

nenese za elektronická zařízení odpovědnost. 
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B. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 

 

2. Zákonní zástupci  jsou povinni: 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy a minimalizovat jeho absenci ve výuce 

b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání  žáka 

c) informovat školu  o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách 

způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání, a změnách týkajících se údajů ve školní matrice (změna trvalého 

bydliště, ZP, telefonického kontaktu,  aj. - § 28 zákona č. 561/2004, odst. 2, 3, 4) 

d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě, v 

souladu s podmínkami stanovenými školním řádem 

e) oznamovat škole  údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. další 

údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny                 

v těchto údajích 

 

 

II. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY       

 

D. Distanční vzdělávání 

 

1. 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 činnosti a s 

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

 

2. Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí  

- on-line výuku, kombinací synchronní on-line výuky (pedagogický pracovník pracuje v 

určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy) a asynchronní výuky 

(žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové rozvržení takovéto výuky bude 

stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce celé třídy, nebo 

kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuky pro druhou část,  

- off-line výuku, bez kontaktů přes internet, a to buď osobním vyzvedáváním nebo 

telefonicky,  

- komunikaci (přednostně elektronickou) pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci 

žáků,  

- informování žáka o jeho výsledcích, poskytování zpětné vazby, uplatňováním zejména 

formativního hodnocení, a vedení žáka k sebehodnocení  

- pravidelnou a průběžnou komunikaci s žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem, 

technickému vybavení a rodinným podmínkám (ve výjimečných případech po projednání 

s vedením školy lze v omezeném množství zapůjčit technické prostředky školy pro digitální 

komunikaci).  

 

3. Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v plném rozsahu plánovaném pro 

prezenční výuku. Škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice 

a cizím jazyce a v menší míře na výstupy naukových předmětů. Priority ve vzdělávání budou 

operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé 

zákazy přítomnosti žáků ve školách. 
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V. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

 

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

   

18. Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák dostane zpětnou vazbu o 

výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní 

hodnocení, a to klasifikačním stupněm nebo slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků 

učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.  

Při distanční výuce budou žákovy hodnocené práce ukládány ve formě osobního portfolia, v 

listinné, nebo digitální podobě.  

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně  

- komunikační platformou školy  Edookit, případně  

- skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky, případně  

- e-mailem, telefonicky, osobně.  

 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Školní řád – dodatek č.1 byl schválen školskou radou.  

2. Školní řád nabývá účinnosti dnem 12.10.2020. 

3. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád 

následujícím způsobem: vyvěšením ve vstupních prostorách školy a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup (na webu školy). 

4. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na pedagogické radě dne 7.10.2020. 

5. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli,  seznámení je zaznamenáno 

v třídních knihách.  

6. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání školního řádu prostřednictvím 

Edookitu, řád je pro ně zpřístupněn ve vstupních prostorách školy a na webových 

stránkách školy. 

 

 

V Olomouci dne 5. 10. 2020     Mgr. Vladimíra Švecová, v.r. 

                 ředitelka školy 


