Dodatek ke školnímu řádu č. 1
Nedílnou součástí školního řádu je dodatek, upravující pravidla omlouvání z výuky a pravidla
pro online hodiny v době distančního vzdělávání.
1. Omlouvání z výuky:
•
•
•
•

účast na distanční výuce je pro žáky dle školského zákona povinná, a proto nemůže-li
se žák vzdělávání účastnit, je nutné jej třídnímu učiteli omluvit, a to mailem do 3
kalendářních dnů po začátku absence. Rodič zapíše omluvenku i do ŽK
v případě předem známé absence na on-line hodině (především v jednorázových
případech, např. návštěva lékaře) rodič zašle omluvenku přímo konkrétnímu
vyučujícímu (může se omluvit přímo žák(yně) a zároveň si domluvit doplnění učiva)
v případě, že se žákovi/žákyni nepodaří na danou hodinu připojit, rodič zašle
konkrétnímu vyučujícímu omluvenku a domluví náhradní splnění úkolů, výstupů,
učiva…
absence při distančním vzdělávání se posuzuje podle zapojení do vzdělávání a výstupů,
nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. Při asynchronní či off-line výuce nezáleží,
v jaké denní době a jak rychle žák(yně) 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
s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob
zapojení.

2. Pravidla pro online hodiny:
•
•
•
•
•
•
•
•

týmy založené učitelem k výuce slouží výhradně k těmto účelům, nejsou určeny pro
mimoškolní komunikaci
hodinu začíná (schůzku zahajuje) výhradně učitel(ka) a také hodinu končí
žáci nesmí odpojovat během výuky nikomu mikrofon, svévolně měnit nastavení zvolené
učitelem ani jakkoli jinak bránit ostatním ve vzdělávání
chat v průběhu hodiny slouží jen pro potřeby výuky a žáci chatují jen na pokyn
vyučujícího
stejné pravidlo platí i pro používání whiteboard - psaní na tabuli také jen na pokyn
vyučujícího
je přísně zakázáno pořizování jakýchkoliv audio či videozáznamů z výuky, není udělen
žádný souhlas k pořizování fotografií, videí apod.
jelikož je distanční vzdělávání povinné a je součástí výuky, žáci jsou v souladu se svými
schopnostmi a technickými možnostmi povinni účastnit se aktivně výuky
během on-line výuky jsou žáci povinni chovat se v souladu s pravidly slušného chování
a vyjadřování, na nedovolené a nevhodné chování bude nahlíženo stejně, jako by se ho
žák dopustil na půdě školy.

V případě opakovaného porušování těchto pravidel bude svolána výchovná komise s daným
žákem a jeho rodiči a žák může být vyloučen z těchto online hodin a učivo bude povinen si
doplnit samostatně.
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