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Dodatek ke školnímu řádu základní školy č. 2 

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 základní školy a základní školy speciální. 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 B2 a na nástěnce u školní jídelny. 

Zástupkyně ředitelky školy prokazatelným způsobem seznámily s obsahem 

školního řádu zaměstnance školy na provozní poradě a taktéž prokazatelným 

způsobem (podpisem) seznámily žáky školy a zákonné zástupce. 

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

 

 

 

 

 

 

Dne 31. 10. 2020        Ing. Soňa Šestáková 

        ředitelka školy  
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ŠKOLNÍ ŘÁD 

Bude vloženo do odstavce Práva a povinnosti žáka 

Žák (žákyně) 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.  

 

ŠKOLNÍ ŘÁD 

Vzdělávání distančním způsobem 

 

Bude vloženo do odstavce Práva a povinnosti žáka 

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.). 

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. 

Bude vloženo do odstavce Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 

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  
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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.  

Zákonný zástupce žáka je povinen na začátku školního roku sdělit základní 

škole údaje spojené s podmínkami vzdělávání žáka distančním způsobem. 

V případě změny uvedených podmínek zákonný zástupce sděluje základní škole 

uvedené změny bez zbytečného odkladu a třídní učitel tyto podmínky eviduje. 

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, ve 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. 

 

Omlouvání při distančním způsobu vzdělávání  

Pro omlouvání při vzdělávání distančním způsobem platí uvedené informace  

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

V kapitole Povinnosti zákonného zástupce – 
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text: sledovat výsledky průběhu vzdělávání a sdělení školy v žákovské knížce 

nebo deníčku se nahradí textem:  

 

sledovat výsledky průběhu vzdělávání žáků základní školy speciální a sdělení 

školy v žákovském deníčku a po přečtení označit podpisem, sledovat 

výsledky průběhu vzdělávání žáků základní školy a sdělení školy 

v informačním systému Edookit  

 

text: dokládat důvody nepřítomnosti dítěte na vyučování, a to nejpozději  

do tří kalendářních dnů, písemně nebo telefonicky, po návratu žáka do školy 

do tří kalendářních dnů písemně na omluvném listě v žákovské knížce 

nahradit textem:  

dokládat důvody nepřítomnosti dítěte na vyučování, a to nejpozději do tří 

kalendářních dnů, písemně, v Edookitu nebo telefonicky, po návratu žáka  

do školy do tří kalendářních dnů písemně na omluvném listě v žákovském 

deníčku (ZŠS) nebo v Edookitu (ZŠ) 

 

 

 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŹÁKŮ ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků získaných v době vzdělávání 

žáků distančním způsobem 

 

Zákonný zástupce žáka má právo být seznámen s předměty, které byly stanoveny 

školou pro distanční způsob vzdělávání jako stěžejní a s obsahem učiva v těchto 

předmětech. 

Pro hodnocení distančního způsobu vzdělávání platí Pravidla pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků základní školy, které jsou součástí školního řádu  

č.j.: V414-ŘED-687/18 s těmito změnami: 
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V kapitole Pravidla pro hodnocení, se mění takto: 

- odstavec B – 9. bod za text bude vloženo: „při prezenční výuce“ 

- dále se vkládá: Informace pro vzdělávání 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, 

- po uplynutí prvních 30 kalendářních dní jsou hodnoceny výsledky vzdělávání 

žáků, které jsou zaznamenané v těch pracovních listech, samostatných pracích 

žáků a testech (v on-line, off-line podobě), na které žáky a zákonné zástupce 

žáků vyučující upozorní; hodnocení se uskutečňuje podle pravidel hodnocení 

výsledků vzdělávání – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 

kapitola 1 – hodnocení žáků, odstavec B – zásady klasifikace a způsob získávání 

podkladů pro klasifikaci.  

- po dobu vzdělávání žáka distančním způsobem vyučující a zákonný zástupce 

žáka spolupracují při hodnocení výsledků vzdělávání žáka. 

 

 

 

 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŹÁKŮ ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY SPECIÁLNÍ 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků získaných v době vzdělávání 

žáků distančním způsobem 

 

Pro hodnocení distančního způsobu vzdělávání platí Pravidla pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků základní školy, které jsou součástí školního řádu  
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č.j.: V414-ŘED-687/18 s těmito změnami.  

V kapitole 14. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy 

speciální, se mění text takto: 

 

 

Zásady hodnocení 

jako poslední bod se vkládá text: 

 V době vzdělávání distančním způsobem učitel při hodnocení úzce 

spolupracuje se zákonnými zástupci žáka.  Učitel poskytuje zákonnému 

zástupci žáka průběžně zpětnou vazbu na předem dohodnutých 

pravidelných konzultacích. K motivaci žáků volí učitel především 

formativní zpětnou vazbu, oceňuje dílčí pokroky. 

 

Získávání podkladů pro hodnocení  

jako třetí bod se vkládá text 

 V době vzdělávání distančním způsobem jsou podkladem  

pro hodnocení především vypracované pracovní listy v listinné nebo 

elektronické podobě, dále foto, audio nebo video záznamy praktických 

činností získaných při dálkové on-line výuce nebo zaslané učiteli 

zákonným zástupcem prostřednictvím dohodnuté komunikační 

platformy (nevyžadují se záběry obličeje konkrétního žáka). Foto, audio 

nebo video záznamy praktických činností získaných při dálkové on-line 

výuce se budou uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou  

pro hodnocení žáka za dané pololetí školního roku. 
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