
   

 

Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim 

se sídlem 

nám. Míru 1, Heřmanův Městec 538 03 

 ŠKOLNÍ ŘÁD – DODATEK Č. 1 

Č.j.:            Spisový / skartační znak  ZŠ-HM/588 /2020   1.2   A5 

Vypracoval: Mgr. Jana Šindelářová, ředitelka školy 

Schválil: Mgr. Jana Šindelářová, ředitelka školy 

 

Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2020 

Školská rada schválila dne: 26. 8. 2020 

Směrnice nabývá platnosti dne: 28. 8. 2020 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 14. 9. 2020 
 

 

 

Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako 

statutární orgán školy tento dodatek č. 1 ke školnímu řádu č. j. ZŠ-HM/287/2019. 

 

Školní psycholog   

Ve škole působí školní psycholog. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná 

poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní 

službu žákům, rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve 

vyhlášce č. 72/2005 Sb. v platném znění.  Školní psycholog spolupracuje s učiteli při 

vyhledávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných, podílí se na třídnických hodinách, 

poskytuje úvodní poradenskou konzultaci žákovi, který ho vyhledá, poskytuje krizovou 

intervenci žákovi, který se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci, vytváří podmínky k 

maximálnímu využití potenciálu žáka, provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole, 

provádí anonymní šetření ve třídách, zjištěné údaje konzultuje s vedením školy, výchovným 

poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, příp. vychovatelkou ŠD, při 

důsledném zachování anonymity jednotlivých žáků. Školní psycholog je součástí školního 

poradenského pracoviště. Spolupráce s rodiči žáků probíhá v rámci pravidelných konzultačních 

hodin na škole.   
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Distanční vzdělávání 

 

Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim zajistí pro žáky distanční výuku v případech 

daných zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a 

jiném vzdělání (školský zákon) dle § 184a v platném znění. 

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole 

(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 ve škole  poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním 

způsobem. 

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle školního vzdělávacího 

programu v míře odpovídající okolnostem. 

(3) Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Vyučující poskytuje výuku dle 

rozvrhu hodin dálkovou formou přes Microsoft Teams. Žáci jsou povinni se k výuce připojit přes 

aplikaci Microsoft Teams, kterou jim škola zajišťuje zdarma. Přihlašovací údaje obdrží žáci a 

jejich rodiče při nástupu do školy. Předměty výchovného zaměření – hudební výchova, tělesná 

výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti a volitelné semináře nejsou při distanční výuce 

vyučovány.  

 (4) V případě, že žák nemá možnost účastnit se výuky online, omluví jej zákonný 

zástupce písemně nebo telefonicky. Zákonný zástupce si domluví předávání výukových materiálů 

v tištěné podobě s vyučujícími a žák je povinen vypracované materiály odevzdat vyučujícím 

v určeném termínu.  

(5) Pokud bude mít škola dostatek notebooků nebo tabletů, které může zapůjčit žákům 

domů na online výuku, může zákonný zástupce žáka požádat o výpůjčku. Výpůjčka bude 

provedena na základě smlouvy. Informace o možnosti zapůjčení notebooků nebo tabletů bude 

zveřejněna na webu školy.  

 (6) Online výuka je hodnocena podle směrnice Školní řád – pravidla pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků ZŠ Heřmanův Městec (klasifikačního řádu). Váhu známky určuje 

vyučující s přihlédnutím ke specifikům domácí práce.  

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní znění směrnice Školní řád č.j. ZŠ-HM/287/2020 ze dne 28. 8. 2018 zůstávají 

v platnosti.  

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem 28. 8. 2020. 

3. Dodatek č. 1nabývá účinnosti dnem 14. 9.  2020. 

4. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento dodatek 

následujícím způsobem: vyvěšením ve sborovně školy, uveřejněním na internetových 

stránkách školy. 

5. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na poradě dne 25. 8. 2020. 

6. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli dne 2. 9. 2020, seznámení  

je zaznamenáno v třídních knihách.  

7. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských 

knížkách, řád je pro ně zpřístupněn na webových stránkách školy. 

 

V Heřmanově Městci dne 28. 8. 2020      

 

Mgr. Jana Šindelářová, MBA 

                      ředitelka školy 
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