
Dodatek č. 1 ke školnímu řádu platnému od 1. 2. 2017 

I) §24 odst. 9 se upravuje takto: 

Mobilní telefony, MP3, tablety a podobná elektronická zařízení včetně příslušenství (sluchátka 

atd.) musí být během výuky vypnutá a uložená v tašce či obdobném zavazadle žáka. Žáci je 

mohou používat pouze na výslovný pokyn vyučujícího nebo v době mimo vyučování.  

Žák smí použít mobilní telefon v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů. Toto použití 

předem oznámí vyučujícímu. 

Žákům je povoleno nabíjet mobilní telefony, notebooky, tablety a podobná zařízení v 

prostorách školy pouze pomocí zařízení s platnou elektrorevizí, jejíž kopie je uložena v 

kanceláři školy. 

II) Přidávají se čl. 12 a 13 následujícího znění: 

Čl. 12 

        Komunikace mezi žáky a vyučujícími 

§39 

Způsob komunikace 

1) Každý žák školy má zřízenu školní e-mailovou adresu. Adresa je vždy ve tvaru 

jméno.příjmení@isstz.cz. V případě shodného jména i příjmení jsou adresy rozlišeny 

číslicí za příjmením. 

2) Každý vyučující má zřízenu školní e-mailovou adresu. Adresa je vždy ve tvaru 

příjmení@isstechn.cz. 

3) Pro oficiální elektronickou komunikaci využívají žáci i vyučující výhradně tyto školní 

e-mailové adresy.  

4) Každý žák i vyučující má povinnost zkontrolovat obsah e-mailové schránky minimálně 

1x denně. 

5) V případě krizových opatření budou probíhat pracovní porady zaměstnanců školy 

prostřednictvím aplikace google meet.  

  

 

Čl. 13 

        Distanční výuka 

§40 

Použití distančního způsobu výuky 

 

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 
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přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, 

poskytuje škola žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem. 

 

2) Distanční způsob výuky může být používán také jako vhodný doplněk prezenční výuky, 

a to zejména v případě absence žáků v prezenční výuce, v domácí přípravě žáků apod. 

 

3) Nástroje distanční výuky mohou být využívány také jako přímá součást prezenční 

výuky v hodinách.  

 

4) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje v souladu s příslušným rámcovým 

vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem. 

 

5) Žáci a jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. 

 

§41 

Způsob distanční výuky 

1) Způsob distanční výuky přizpůsobí škola technickým možnostem žáků. Za tímto účelem 

provede škola na počátku každého školního roku mapování možností přístupu žáků 

k nástrojům distanční výuky. Evidenci možností vede třídní učitel, který se zjištěným 

stavem seznámí ostatní vyučující a vedení školy. 

 

2) Základními nástroji distanční výuky jsou: 

•  E-learningový portál na bázi open source Moodle umístěný na adrese 

https://www.isstechn-online.cz/ 

• Nástroje balíku google, zejména google classroom 

• Prostřednictvím výše uvedených nástrojů lze využívat další programy a aplikace 

vytvořené pro výuku jednotlivých předmětů (např. Techambition, Kahoot, 

iTester apod.) 

• Pro on-line komunikaci se žáky škola využívá přednostně program google meet, 

případně skype. 

• Vedení školy má přístup do všech kurzů portálu Moodle i google classroom. 

V případě, že vyučující zadává distanční výuku jiným způsobem, je povinen o 

tom informovat vedení školy.  

• Žákům, kteří nemají vybavení pro výuku s využitím internetu škola zajistí 

o Dle možností zprostředkování vybavení pro internetovou výuku, nebo 

o Zadávání látky k výuce tištěnou formou. Materiály budou pro žáky 

připraveny v sekretariátu školy. V případě zákazu vstupu žáků do 

budovy školy budou materiály rozesílány poštou v intervalech 

odpovídajících aktuální situaci. 

3) Nestanoví-li vedení školy jinak, probíhá distanční výuka jednotlivých předmětů 

v souladu se stanoveným rozvrhem pro prezenční výuku. V případě, že výuka probíhá 

on-line, bude výuka probíhat v čase stanoveném rozvrhem hodin danému předmětu. 

Pokud distanční výuka neprobíhá on-line, dostanou žáci studijní materiály nejpozději 

do 12:00 hodin dne, ve kterém je daný předmět v rozvrhu. 
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4) Účast na distanční výuce je pro žáky povinná. Případná neúčast na distanční výuce se 

řeší podle stejných pravidel jako neúčast v prezenční výuce (viz. článek 5 Školního 

řádu). 

 

5) Žák může být v rámci distanční výuky klasifikován. Pro klasifikaci platí přiměřeně 

všechna ustanovení platného Klasifikačního řádu (v §6 čl. 7 je možné vypustit ústní 

zkoušení).  

 

V Mělníku dne 13. 9. 2020 

       Mgr. Vladimír Wasyliw, ředitel školy, v.r. 


