Základní škola a Mateřská škola Otice
- příspěvková organizace

Školní řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Otice – příspěvková organizace
Kylešovská 105, 747 81 Otice

ŠKOLNÍ ŘÁD
Dodatek č. 2
Distanční vzdělávání žáků
Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Otice – příspěvková organizace (dále
„škola“ nebo „ZŠ“) vydává Dodatek č. 2 Školního řádu základní školy (dále „Dodatek č. 2 školního řádu), který
byl vypracován na základě podkladů MŠMT ze dne 17. 8. 2021 Soubor doporučení pro školy a školská zařízení
ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 provoz a testování.
1.

Pokud je v důsledku mimořádného opatření (například mimořádných opatření KHS) nebo z důvodu
nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků alespoň jedné
skupiny/třídy, přechází nepřítomni žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu. Viz § 184 a
odst. 1 školského zákona.

2.

V ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat nepřítomným dětem/žákům vzdělávání
distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Poskytuje nepřítomným
dětem/žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na
dané období.

3.

Podmínky omlouvání absence jsou stanoveny ve školním řádu. V případě, že je absence vyšší než 30%
(každý předmět se posuzuje samostatně), a nedostatečné klasifikaci, může ředitel školy nařídit
prodloužení klasifikačního období, popř. navrhnout přezkoušení žáka.

4.

V případě, že dítě/žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku nemůže škola
v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi osobní
přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola (školské zařízení) osobní
přítomnost dítěte nebo žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádného
opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.

5.

V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či
školských služeb, škola je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat
zákonného zástupce.

6.

Dítě či žák musí být omluven v souladu se školním řádem.

7.

Pokud se poměřuje zájem na ochraně zdraví a právo na vzdělávání, je třeba zdůraznit, že mimořádné
opatření neomezuje právo na vzdělávání. Dětem a žákům je umožněna osobní přítomnost na
vzdělávání i, aniž by se podrobili preventivnímu testování. Tyto děti nebo žáci jsou povinni s ohledem
na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a
nosu. Testování samoodběrem představuje minimální zásah, který ale umožní naplnit právo na
vzdělávání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví, obdobné pak platí i pro povinnost nosit
prostředek ochrany dýchacích cest. Je tedy legitimním požadavkem dětem a žákům, které odmítají jak
testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, neumožnit osobní přítomnost na vzdělání či
poskytování školských služeb, když by museli být společně ve škole či školském zařízení s osobami,
které se testování, případně povinnosti nosit prostředek ochrany dýchacích cest, podrobili.

Dodatek č. 2 Školního řádu byl projednán a schválen školskou radou.

V Oticích 25. 8. 2021

Mgr. Romana Evjáková
ředitelka školy
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