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Základní škola Blansko, Erbenova 13  
IČO: 49464191   

 

  ŠKOLNÍ ŘÁD - DODATEK 

Č.j.:ERB/255/20  A.4./A 5 

Vypracovala: Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy  

Schválila: Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy  

Pedagogická rada projednala dne: 16. 10. 2020 

Školská rada schválila dne: 14. 10. 2020 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 16. 10. 2020 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 16. 10. 2020 
 

Tímto dodatkem se doplňuje Školní řád č. j. ERB/333/19 takto: 
 

1.2. POVINNOSTI ŽÁKŮ 
 

Jako žáci naší školy jste povinni: 

n) distančně se vzdělávat v případě, že je vyhlášena distanční výuka 

o) používat k ochraně zdraví fyzických osob při epidemii či nebezpečí jejího vzniku ochranné 

prostředky dýchacích cest dle účinného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR či 

jiných pověřených orgánů (např. Krajské hygienické stanice) 
 

 

1.9. PRAVIDLA PŘI OMEZENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH 

Pokud z důvodu  

• krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, 

z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví 

• nebo z důvodu nařízení karantény 

není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) žáků z nejméně jedné třídy ve škole, 

poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. Vzdělávání distančním 

způsobem škola uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu v míře odpovídající 

okolnostem s ohledem na personální a technické možnosti školy, aktuální situaci a podmínky 

žáků pro toto vzdělávání.   

a) Informace týkající se distančního vzdělávání budou zveřejňovány v systému Bakaláři a na 

webových stránkách školy, případně budou zákonní zástupci žáků informováni telefonicky či 

písemně.  

b) Pro distanční vzdělávání je určen systém G Suite (zejména aplikace Učebna a Google Meet). 

Škola podle svých možností zajistí žákům v případě potřeby zapůjčení techniky, aby se mohli 

distančního vzdělávání účastnit. 

c) V případě, že nebude možné realizovat distanční vzdělávání výše uvedenou formou, budou 

zákonní zástupci žáků informováni třídním učitelem o jiném způsobu předávání materiálů 

s ohledem na individuální podmínky žáků.   

d) Po dobu distančního vzdělávání budou žáci hodnoceni podle pravidel pro hodnocení výsledků 

vzdělávání, která jsou součástí Školního řádu. Podklady pro hodnocení, které nelze pro svou 

povahu uplatnit při distančním vzdělávání, se nepoužijí. 

e) Neúčast žáka na distančním vzdělávání musí být řádně omluvena. Pro omlouvání platí stejné 

podmínky jako při prezenční výuce.  
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Dále se  Školní řád upravuje takto: 
 

 

1.2. POVINNOSTI ŽÁKŮ 
 

Jako žáci naší školy jste povinni: 

m) před vstupem do budovy školy vypnout a uschovat mobilní telefony, tablety, notebooky, herní 

a veškerá audiovizuální zařízení a nepoužívat tato zařízení v době pobytu ve škole, používání 

mobilního telefonu může být upraveno individuálně zejména ze závažných zdravotních důvodů  

 

 

V příloze č. 4 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, čl. 22 Opatření 

k zabezpečení budovy a areálu školy, se odst. 1)  nahrazuje takto: 

 

Pro vstup do budovy a odchod z budovy je určen hlavní vchod. Hlavní vchod je otevřen v době 

od 7.40h do 7.55h. V této době je dohled zajištěn panem školníkem. 

V době od 7.55h do 15.30h žáci při příchodu do školy nebo odchodu ze školy použijí čip.  

Žáci navštěvující ranní ŠD použijí při vstupu do školy v době od 6.00h do 7.30h čip. 

Žáci navštěvující odpolední ŠD použijí při odchodu ze školy čip. 

Všechny cizí osoby mohou vstoupit do budovy pouze po zazvonění a ohlášení. 

 


