
Dodatek ke školnímu řádu střední školy 

 

Č. j. V414-ŘED-687/18/2. 

 

 

Ředitelka SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, dle § 

30 odst. 1 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, doplnila údaje ve školním 

řádu střední školy. Dle § 168 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona, ve znění 

pozdějších předpisů, nechala schválit školskou radou. Ředitelka školy zveřejnila 

školní řád na stránkách školy a veřejně přístupném místě ve škole ve vstupní hale 

budovy B4. 

Zástupce ředitelky školy prokazatelným způsobem seznámil s obsahem školního 

řádu zaměstnance školy na provozní poradě a taktéž prokazatelným způsobem 

(podpisem) seznámil žáky školy a zákonné zástupce. 

Školní řád nabývá účinnosti dne: 1. 11. 2020. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Soňa Šestáková 

  ředitelka školy  

 

 

Dne 31. 10. 2020 

 

 

 

 

 

 



ŠKOLNÍ ŘÁD 

Používání mobilních telefonů.   

Do odstavce I. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů 

ve škole jako písmeno A s označením mobil - A mobil se přidává Používání 

mobilních telefonů.   

Žák má zakázáno používat mobilní telefon nebo jiné elektronické zařízení v době 

výuky s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů či 

jejich používání na pokyn vyučujícího.  

Úprava zevnějšku žáků střední školy.   

Do odstavce I. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů 

ve škole jako písmeno A s označením úprava žáků - A úprava žáků se přidává 

Úprava zevnějšku žáků střední školy.   

Žák školy je povinen dodržovat úpravu zevnějšku, a to pro běžné školní dny 
následujícím způsobem: 
   -žák dbá, aby byl oděv čistý; 
   -žák má vhodně upravené vlasy, vousy a nehty; 
   -žák volí vhodný oděv pro běžné školní dny (za nevhodný oděv jsou považovány 
tepláky nebo tepláková souprava, s výjimkou hodin TEV a sportovních aktivit vč. 
branného dne). 
 
Pro společensky významné dny jako jsou maturitní zkoušky (písemné i ústní), 
závěrečné učňovské zkoušky (písemné i ústní), dny předávání vysvědčení na konci 
školního roku, výučních listů a maturitních vysvědčení je žák povinen dodržovat 
úpravu zevnějšku následujícím způsobem: 
    -žák volí vhodný oděv pro slavnostní okamžiky (za nevhodný oděv je považováno 
sportovní oblečení a obuv, džíny, volnočasová trička, mikiny). 

 

Vzdělávání distančním způsobem 

Do odstavce I. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů 

ve škole jako písmeno A s označením dist.- A dist. se přidává Vzdělávání 

distančním způsobem.   

Žák má právo na poskytování vzdělávání distančním způsobem, a to tak, že škola 

přizpůsobí způsob vzdělávání  

- podmínkám žáka pro toto vzdělávání, 

- aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka. 

 

 



Do odstavce I. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů 

ve škole jako písmeno B s označením dist.- B dist. se přidává Vzdělávání 

distančním způsobem.   

Žák je povinen se řádně vzdělávat distanční způsobem, jestliže škola začne 

vzdělávání distančním způsobem poskytovat v souladu se školským zákonem. 

Vzdělávání distanční způsobem je popsáno v odstavci Vzdělávání distančním 

způsobem. 

Žák je povinen dodržovat základní hygienická pravidla. 

Žák je povinen dodržovat hygienická pravidla přímo stanovená mimořádným 

opatřením nebo odpovídající smyslu mimořádného opatření (použití roušek, 

desinfekce rukou atd.). 

Do odstavce I. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů 

ve škole jako písmeno F s označením dist.- F dist. se přidává Základní práva a 

povinnosti pedagogických pracovníků při vzděláváním distančním způsobem. 

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost dodržovat základní hygienická pravidla. 

Škola je povinna zajistit oddělení žáka od kolektivu v případě, že má podezření na 
virové či nakažlivé onemocnění žáka. Pokud současně mimořádné opatření ukládá 
použití ochranných prostředků dýchacích cest (rouška, respirátor apod.), škola má v 
tomto případě povinnost zajistit, aby je žák používal. Místnost, ve které je žák 
umístěn do doby, kdy jej vyzvedne jeho zákonný zástupce, je vybavena toaletou a je 
větratelná. V uvedené místnosti nad žákem vykonává dohled pedagogický 
pracovník. 
 

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 ve škole, poskytuje škola 
dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. 

Vzdělávání distančním způsobem škola poskytuje podle příslušného rámcového 
vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídajícím 
okolnostem. 

 

 

 

 

 



Do odstavce I. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů 

ve škole jako písmeno C s označením dist.- C dist. se přidává Vzdělávání 

distančním způsobem.   

Zákonný zástupce žáka má právo  

- na informaci o zahájení vzdělávání žáka distančním způsobem, a to 
prostřednictvím školního informačního systému Edookit, 

- na informaci o konkrétní organizaci vzdělávání distančním způsobem 
synchronním způsobem on-line (doba, technický nástroj), 

- na informaci o konkrétní organizaci vzdělávání distančním způsobem 
asynchronním způsobem on-line a off-line (lhůta, které jsou pravidelně 
poskytovány materiály ke vzdělávání a pokyny; lhůta, ve které žák škole 
poskytuje zpětnou vazbu; lhůta, ve které škola žákovi/zákonnému zástupci 
žáka poskytuje zpětnou vazbu), 
a to obvykle 3 dny předem, případně bez zbytečného odkladu. 

Do odstavce I. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů 
ve škole jako písmeno D s označením dist. – D dist. se přidává Vzdělávání 
distančním způsobem.   

Zákonný zástupce žáka či zletilý žák je povinen na začátku školního roku sdělit 
střední škole údaje spojené s podmínkami vzdělávání žáka distančním způsobem. 
V případě změny uvedených podmínek zákonný zástupce žáka či zletilý žák 
sděluje střední škole uvedené změny bez zbytečného odkladu. 

Omlouvání absence při distančním způsobu vzdělávání  

Pro omlouvání absence při vzdělávání distančním způsobem platí uvedené 

informace ve školním řádu č.j: V414-ŘED-687/18  s těmito změnami:  

Odstavec III Provoz a vnitřní režim školy, písmeno C, bod 114 
Neúčast žáka při distančním vzdělávání je povinen oznámit zákonný zástupce 
nezletilého žáka, popř. zletilý žák prostřednictvím Edookitu, emailem nebo 
telefonicky bezodkladně nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho neúčasti 
na distanční výuce. Neomluvená absence je důvodem k udělení výchovného 
opatření k posílení kázně, popř. ke snížené známce z chování.  

odstavec III Provoz a vnitřní režim školy, písmeno C, bod 122 se nepoužije 

 

 

 

 

 

 

 



PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŹÁKŮ STŘEDNÍ 
ŠKOLY 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků získaných v době vzdělávání žáků 

distančním způsobem 

Do odstavce I. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků 

vzdělávání na vysvědčení, práva a povinnosti žáků, učitelů, zákonných 

zástupců jako písmeno A s označením dist.- A dist. se přidává Hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků získaných v době vzdělávání žáků distančním 

způsobem. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka získaných v době vzdělávání žáka distančním 

způsobem: 

- po dobu prvních 30 kalendářních dní probíhá průběžné hodnocení výsledků 

vzdělávání žáka pouze v podobě zpětné vazby, tj. formativního slovního 

hodnocení, 

- do formativního slovního hodnocení je zahrnuto i sebehodnocení žáka. 

Žák/zákonný zástupce má právo být seznámen s předměty, které byly stanoveny 

školou pro vzdělávání distančním způsobem jako stěžejní a s obsahem učiva v 

těchto předmětech. Pro hodnocení distančního způsobu vzdělávání platí Pravidla 

pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků střední školy, které jsou součástí školního 

řádu č.j.: V414-ŘED-687/18 žáků střední školy s těmito změnami.  

- V odstavci  I.  Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků 

vzdělávání na vysvědčení, práva a povinnosti žáků, učitelů, zákonných 

zástupců, písmene A, bod 16 se vypouští povinnost jednoho ústního zkoušení za 

pololetí, povinné zůstávají dvě známky za pololetí.   

- V odstavci I.  Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků 

vzdělávání na vysvědčení, práva a povinnosti žáků, učitelů, zákonných 

zástupců, písmene D, bod 56 se nepoužije.           

- V odstavci V. Další druhy zkoušek - doplňující, rozdílová, písmene A, bod 129 
se nepoužije.   
 

- V odstavci V. Další druhy zkoušek - doplňující, rozdílová, písmene A, bod 134 

se nepoužije.  

 

 

 

 


