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

1. Prezenční, smíšená a distanční výuka
Prezenční výuka:
Probíhá ve škole běžným způsobem.
Smíšená výuka:
V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy
či oddělení, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je
zakázána účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.
Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení
konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy.
Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními
texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní

formy
on-line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní
stav a individuální podmínky konkrétních žáků.
Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky se bude v jednotlivých
případech lišit: Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet
Ji on-line, upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli
žáci rozřazováni do jiných tříd.
Distanční výuka:
Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo
plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné třídy,
poskytuje škola pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem.
Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost
všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční
výuku individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také profesionálním a
technickým možnostem školy.

2. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve
škole.
Pokud není možná přítomnost většiny žáků ve škole poskytuje škola těmto žákům distanční
výuku.
Vzdělávání probíhá podle RVP a ŠVP. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem,
které škola přizpůsobí podmínkám žáka.
Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost žáků ve škole z důvodu
krizového opatření podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o
ochraně zdraví, může ministerstvo určit opatření obecné povahy.
Opatření obecné povahy ministerstvo oznámí vyvěšením na úřední desce a zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů – nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

3. I. Práva a povinnosti zaměstnanců, žáků, zákonných zástupců, II. Provoz a
vnitřní režim školy, III. Podmínky zajištění BOZŽ, IV. Podmínky zacházení
s majetkem školy, V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, VI.
Školní stravování, VII. Závěrečná ustanovení.
Obsah ŠŘ bude aktualizován formou dodatků (schvaluje ŠR, projedná Pg rada a RO) nebo
příloh (projedná PgR) na základě nařízení nebo manuálů MŠMT, MZd. Žáci, zaměstnanci,
zákonní zástupci jsou povinni dodatky nebo přílohy ke ŠŘ dodržovat.

Mgr. Lenka Štětková
řed.školy

