DODATEK Č. 2 ŠKOLNÍHO ŘÁDU
Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Volyně, Lidická 135
Dodatek č. 2 Školního řádu doplňuje
v části IV, odst. 34. Pravidla pro vzdělávání distančním způsobem a odst. 35 Organizace
praktického vyučování v době distanční výuky
a
v části IX, odst. 9. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem.

Část IV, odst. 34. Pravidla pro vzdělávání distančním způsobem
Pokud bude v souladu s právními předpisy vyhlášeno vzdělávání distančním způsobem, bude
škola postupovat dle níže uvedených písmen:
a) Jednotnou platformou pro komunikaci s žáky, jejich zákonnými zástupci a zletilými žáky
je školní informační systém.
b) Výuka distančním způsobem probíhá on-line (podle konkrétních podmínek kombinace
synchronní i asynchronní formy). Pouze ve výjimečných případech u jednotlivých žáků je
možné využít i off-line výuku. Žákům je možné zapůjčit potřebnou ICT techniku. Pravidla
pro časové rozvržení výuky (jak v případě distanční výuky celé třídy, tak při kombinaci
distanční výuky pro část třídy a prezenční výuky pro druhou část třídy) se zveřejňují ve
školním informačním systému.
c) Absence žáků ve vzdělávání distančním způsobem se eviduje a důvody neúčasti ve
vzdělávání se dokládají stejně jako při prezenční výuce do školního informačního systému.

Část IV, odst. 35. Organizace praktického vyučování v době distanční výuky
a) Pokud je praktické vyučování uskutečňováno na reálném pracovišti zaměstnavatelů, lze
v jeho realizaci pokračovat i v období distančního způsobu vzdělávání za předpokladu, že
na daném pracovišti nejsou nastavena opatření, která by realizaci praktického vyučování
neumožňovala, nebo nejsou žáci nařízením krajské hygienické stanice v karanténě.
b) V případech, kdy po dobu distančního způsobu vzdělávání nebude možné realizovat
odbornou praxi na reálném pracovišti, dojde k posílení teoretické výuky, která nahradí
praktické vyučování. Pokud nebude možné realizovat odborný výcvik ve školních dílnách,
bude jeho výuka probíhat distančním způsobem.

c) Po ukončení distančního způsobu vzdělávání bude posílena výuka praktického vyučování
v období následujícím.
d) Odborná praxe může být uskutečňována i v období školních prázdnin po dobu stanovenou
rámcovým vzdělávacím programem

Část IX, odst. 9. Pravidla pro vzdělávání distančním způsobem
a) Při hodnocení žáků se postupuje podle standardních pravidel hodnocení (pětistupňová
klasifikační stupnice).
b) Pokud vyučující neznámkoval domácí přípravu žáků, uplatní se převod na pětistupňovou
klasifikaci podle následujících pravidel.
1 - pracoval a plnil všechny zadané úkoly
2 - pracoval a plnil většinu zadaných úkolů
3 - pracoval s občasnými problémy
4 - pracoval s častými problémy (většinou po kontaktování učitelem)
5 - nepracoval
c) Pro stanovení klasifikačního stupně bude váha jednotlivých hodnocení stanovena ve
školním informačním systému podle délky trvání výuky distanční formou.

Schváleno školskou radou ve Volyni dne 14. 10. 2020.

Ve Volyni 15. 10. 2020

PaedDr. Eva Klasová
ředitelka školy

