
Dodatek č . 1 ke š kolní mu ř a du 

Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace, se sídlem Palackého náměstí 222/1, 
Boskovice 680 11, IČ: 62073109 (dále jen „škola“), vydává na základě ustanovení § 184a 
zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, tento dodatek ke školnímu řádu (dále jen „školní 
řád“): 

Za šady dištanč ní  a šmí š ene  vy uky  

1) Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 

MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 

poloviny žáků alespoň jedné třídy. 

Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 a školského zákona a zákaz osobní přítomnosti platí 

pro minimálně jednu celou třídu, probíhá v této třídě distanční výuka. Ostatní třídy se 

vzdělávají dále prezenčním způsobem ve standardním režimu. Pokud je zakázána přítomnost 

všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola. 

V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole (onemocnění či karanténa) týká více než 

50 % žáků konkrétní třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je 

zakázána osobní účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. 

V uvedených třídách probíhá tzv. „smíšená výuka“ (pro jednu skupinu prezenční, pro druhou 

distanční výuka). O způsobu organizace „smíšené výuky“ rozhoduje ředitel školy s ohledem 

na konkrétní aktuální možnosti a podmínky školy a žáků. V případě potřeby dojde k úpravě 

rozvrhu. 

2) Distanční výuka je pro žáky povinná. Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat 

formou on-line (v případě dlouhodobých problémů s technikou či internetem formou off-

line). 

3) V případě, že žák nemá dostatečné technické vybavení (smartphone, PC nebo notebook), 

má možnost si na nezbytně dlouhou dobu ve škole zapůjčit notebook. 

4) Hlavním on-line komunikačním kanálem je EDUPAGE. Na nižším gymnáziu budou všechny 

zprávy pro žáky zasílány i rodičům. V případě vyššího gymnázia budou v kopii rodičům 

zasílány důležité informace. V případě off-line výuky bude komunikace a předávání materiálů 

probíhat telefonicky přes kancelář školy. 

5) Dalšími doplňkovými on-line výukovými nástroji jsou Microsoft Teams, email a další. 

O úkolech v těchto programech musí být žák informován přes Edupage. 



6) V rámci distančního on-line vzdělávání budou žákům zasílány individuální i skupinové 

úkoly, projekty, testy a budou probíhat videohovory. 

7) Žák je povinen plnit pokyny vyučujících, plnit zadané úkoly, účastnit se videohovorů, 

účastnit se zkoušení a testů. 

8) V případě, že se žák nemůže zúčastnit distanční výuky z důvodu nemoci, návštěvy lékaře 

nebo jiných závažných důvodů, informuje o tom s předstihem vyučujícího. Mezi závažné 

důvody nepatří výdělečná činnost (brigády apod.). Zákonný zástupce/zletilý žák následně 

omlouvá absenci v souladu s pravidly ŠŘ. 

9) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování podpůrných 

opatření školou i při distančním způsobu vzdělávání. 

10) Klíčová je během distanční výuky zpětná vazba od žáků a rodičů, kterou poskytují 

vyučujícímu, třídnímu učiteli a vedení školy. 

11) V případě jakýkoliv problémů s distanční výukou kontaktuje žák (rodič) svého vyučujícího, 

třídního učitele, ředitelku školy nebo školní psycholožku. 

12) Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci 

školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním 

způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (do školy 

nesmí osoba s nařízenou karanténou). 

 

Hodnočení  v dištanč ní m študiu 

1) Podklady ke klasifikaci jsou získávány průběžně během prezenční, smíšené i distanční 

výuky. 

2) Pedagog seznámí žáky na začátku školního roku s pravidly klasifikace v jeho předmětu. 

Pravidla mohou být upravena vzhledem k podmínkám během distančního studia. 

3) Učitelé žákům poskytují průběžnou zpětnou vazbu prostřednictvím známek a slovního 

hodnocení. 

4) Součástí podkladů ke klasifikaci ve smíšeném/distančním studiu jsou: 

- ústní zkoušení přes videokonferenci, 

- testy, 

- referáty, 

- slohové práce, 

- seminární práce, 

- domácí úkoly, 



- hodnocení aktivity-plnění úkolů v požadované kvalitě a v požadovaném termínu, 

účast na videokonferencích, příprava na výuku apod., 

- a další úkoly odpovídající svými požadavky úkolům prezenční výuky. 

5) V případě, že žák nemá dostatek podkladů ke klasifikaci, budou dodatečné podklady 

získány formou zkoušky v náhradním termínu. 

 

Očhřana ošobní čh u daju  př i dištanč ní  
vy uče 

 

1) Škola jako správce osobních údajů zpracovává pro účely realizace distanční výuky osobní 

údaje žáků, a to jejich telefonní číslo, e-mailovou adresu a uživatelské jméno na 

komunikačních platformách specifikovaných shora. Právním důvodem zpracování je plnění 

zákonných povinností dle ust. § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a plnění 

úkolů ve veřejném zájmu spočívajících v zajištění distanční výuky. Osobní údaje žáků a jejich 

zákonných zástupců mohou být předány pouze zpracovatelům osobních údajů. 

2) Žákům a jejich zákonným zástupcům se během distanční výuky zakazuje pořizování 

fotografií nebo videozáznamů ostatních žáků a vyučujících bez jejich výslovného a 

písemného souhlasu. V případě udělení souhlasu s pořízením záznamu pro osobní potřebu 

výuky žáka nesmí být takto získané záznamy žádným způsobem dále šířeny a zpřístupněny 

třetím osobám. 

 

V Boskovicích dne 31. 8. 2021 

Mgr. Alena Svanovská 


