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DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU 

PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM 

 

Vnitřní předpis Gymnázia Teplice 

Článek 1 

Základní ustanovení 

1. Tento předpis upřesňuje a doplňuje články Školního řádu v období, kdy probíhá 

vzdělávání distančním způsobem. 

2. Pravidla pro vzdělávání distančním způsobem probíhají v souladu s novelou 

školského zákona č. 349/2020 Sb., která stanovuje povinnost školy vzdělávat žáky distančním 

způsobem ve vymezených mimořádných situacích. 

 

Článek 2 

Upřesnění školního řádu v době výuky distančním způsobem 

1. Komunikace s žáky a zákonnými zástupci 

a) Jednotným komunikačním kanálem pro žáky naší školy je aplikace Microsoft Teams.  

b) Pro klasifikaci a komunikaci se zákonnými zástupci využíváme systém Bakaláři. 

 

2. Organizace výuky 

Vzdělávání distančním způsobem probíhá podle standardního rozvrhu. Žáci jsou povinni 

sledovat své osobní rozvrhy, v nichž jsou rozlišeny hodiny, které probíhají online a hodiny, 

které probíhají asynchronně. 

a) Online hodiny probíhající synchronně jsou plánovány a s předstihem učiteli zapisovány 

do aplikace Microsoft Teams. Žáci jsou povinni se jich aktivně účastnit (včas se připojit, 

reagovat na pokyny učitele). Absence žáků je zapisována do třídní knihy. 

b) Žáci jsou povinni plnit úkoly zadané formou asynchronních online hodin nebo hodin 

probíhajících offline. Nesplnění úkolů je podkladem pro zhoršení hodnocení žáka. 

c) Žákům mohou být zapůjčeny technické prostředky školy pro digitální komunikaci 

(tablet, notebook). O zapůjčení pomůcek jednotlivým žákům rozhoduje ředitel školy. 

Žádost předkládají žáci nebo jejich zákonní zástupci prostřednictvím třídního učitele. 

 

3. Omlouvání absence 

V době výuky probíhající distančním způsobem je článek V. Omlouvání Školního řádu 

nahrazen v plném znění: 

a) V období, kdy výuka probíhá distančním způsobem, je více než jindy nutná spolupráce 

žáků a zákonných zástupců žáků s třídními učiteli. Při omlouvání je nutno dodržovat 

níže uvedená pravidla a předcházet problémům, které mohou vzniknout v důsledku 

neomluvených hodin. 

b) Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody 

nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku jeho 

nepřítomnosti. Je třeba tak učinit prostřednictvím elektronického komunikačního 

systému školy. 

c) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zletilý žák 

nebo zákonný zástupce nezletilého žáka třídního učitele o uvolnění z vyučování. 
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O uvolnění z vyučování na více než pět dnů je nutno požádat ředitele školy 

prostřednictvím třídního učitele.  

d) Omlouvání žáka je nutné nejen v hodinách, které probíhají online, ale také v hodinách 

ostatních. Pokud se žák neomluví, není v třídní knize vyznačena jeho nepřítomnost, 

a tak je žák povinen plnit všechny zadané úkoly učitele. Jejich nesplnění může být 

důvodem ke zhoršenému hodnocení žáka. V opačném případě, pokud je žák řádně 

omluven, vyznačí třídní učitel v třídní knize žákovu nepřítomnost. 

e) O přijetí omluvy (uznání vážnosti důvodů absence) rozhoduje třídní učitel nebo 

případně ředitel školy. V případě pochyb o oprávněnosti omluvy si může třídní učitel či 

vedení školy vyžádat potvrzení lékaře, úřadu, či jiné příslušné instituce nebo svědků 

(např. rodičů zletilého žáka). 

f) Neomluvená absence žáka, který nedoloží včas důvody své nepřítomnosti ve škole, 

může vést (dle příslušných ustanovení školského zákona) k ukončení studia žáka. Při 

závažném záškoláctví žáka škola spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. 

 

4. Hodnocení výsledků vzdělávání 

V době výuky probíhající distančním způsobem je článek XI. Pravidla klasifikace a hodnocení 

žáků Školního řádu nahrazen v plném znění: 

a) Žák průběžně dostává zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných 

úkolů. Uplatňováno je především formativní hodnocení, jak klasifikačním stupněm, 

tak slovním hodnocením. 

b) Prospěch žáka ve všech předmětech je klasifikován pěti stupni: 

1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný. 

 

Klasifikační stupně naučných předmětů jsou definovány takto: 

1 – výborný: Žák pracuje aktivně, tvořivě, ve výsledcích dosahuje minimální chybovosti. 

Jeho ústní i písemný projev je logicky správný, přesný a výstižný. Úkoly odevzdává 

včas. 

2 – chvalitebný: Žák v úrovni dosažených dovedností a vědomostí projevuje ucelené 

poznatky s méně častou chybovostí, která nemá zásadní význam pro správnost 

očekávaných výsledků. Jeho ústní i písemný projev je poměrně přesný bez 

základních nedostatků. V hodinách je aktivní, plní samostatně pokyny učitele. 

3 – dobrý: Žák má v úrovni vědomostí a dovedností nepodstatné mezery. V myšlení je 

méně samostatný, při řešení úkolů se dopouští nepodstatných chyb, které s pomocí 

učitele dokáže korigovat. V jeho ústním i písemném projevu se objevují výraznější 

rezervy. 

4 – dostatečný: Vědomosti a dovednosti žáka jsou podprůměrné, s častou chybovostí. 

Žák není samostatný v myšlení a při řešení se dopouští podstatných chyb, které 

napravuje jen se značnou pomocí učitele. Ústní i písemný projev vykazuje 

podstatné rezervy. 

5 – nedostatečný: Žák má ve znalostech probraného učiva takové mezery, že na tyto 

znalosti nemůže navazovat při osvojování nového učiva. Neodpovídá správně 

a úkoly nevyřeší ani s pomocí. Neplní pokyny učitele a neodevzdává úkoly bez 

řádného zdůvodnění, a to ani v náhradním termínu. 

 

Pro předměty výchovného charakteru (hudební výchova, základy výtvarné kultury, 

dramatická výchova, hra na nástroj) jsou klasifikační stupně definovány takto: 
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1 – výborný: Žák pracuje aktivně, tvořivě, jeho výsledky plně odpovídají požadavkům 

učitele. Úkoly odevzdává včas. V teoretické oblasti žák rozumí probírané látce 

a osvojené znalosti umí kreativně uplatnit ve své činnosti. 

2 – chvalitebný: Žák se snaží pracovat kreativně a jeho výsledky víceméně odpovídají 

požadavkům učitele. V teoretické oblasti si osvojuje probíranou látku, nenachází 

pro ni nová, tvůrčí řešení.  

3 – dobrý: Žák pracuje podle pokynů učitele a jeho výsledky se blíží požadavkům učitele. 

Poznatky z teoretické oblasti si osvojuje nesystematicky, nerozumí širšímu 

kontextu. 

4 – dostatečný: Žák dbá pokynů učitele jen v malé míře a jeho výsledky splňují jen 

některé požadavky učitele. V teoretické oblasti si osvojuje jen kusé poznatky. 

5 – nedostatečný: Výsledky žáka nesplňují požadavky učitele. Žák neplní pokyny učitele 

a neodevzdává úkoly bez řádného zdůvodnění, a to ani v náhradním termínu. 

 

Klasifikace v předmětech tělesná výchova a zdravotní tělesná výchova má především 

motivační charakter. 

c) Zákonní zástupci žáka jsou při distančním vzdělávání informováni o prospěchu 

pravidelně prostřednictvím 

• programu Bakaláři (modul klasifikace) 

• třídních schůzek (online) 

 

 

 

 

V Teplicích 30. října 2020      RNDr. Zdeněk Bergman 

ředitel 

Bergman
Razítko GT - ředitel


