Dodatek ke školnímu řádu pro školní
rok 2020/2021

Dodatek vychází z novely zákona č. 561/2004 Sb., který má platnost
od 25. 8.2020.

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách
V případě, že nastane mimořádná situace z důvodu krizového opatření, bude
škola postupovat v souladu se zněním zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon),
§184a, jehož podstatné části týkající se základní školy jsou níže uvedeny
v doslovném znění.
(1) 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 nebo skupiny,
poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.
(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného
rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře
odpovídající okolnostem.
(3) Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování
vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí
škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.
(4) Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost žáků ve škole
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, může
ministerstvo určit opatřením obecné povahy:
a) odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených tímto zákonem
nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud
jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže,
b) odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování
vzdělávání, pokud by postup podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil
nezanedbatelné obtíže; opatření obecné povahy musí být vydáno v souladu se
zásadami a cíli vzdělávání.
Projednáno na pedagogické radě: 31. 8. 2020
Projednáno a schváleno školskou radou: per rollam do 1. 9. 2020
Schválil Mgr. Vladislav Tesařík, ředitel školy
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