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Změny:

Tato vnitřní směrnice vychází z § 184a novely školského zákona 561/2004 Sb. V platném znění ze dne 25.
8. 2020 a z Metodického návodu Ministerstva zdravotnictví ČR
ze dne 4. 9. 2020
1. PRAVIDLA NAŘÍZENÍ KARANTÉNY VE ŠKOLE – DLE METODICKÉHO NÁVODU MINISTERSTVA
ZDRAVOTNICTVÍ ČR Z 4. 9. 2020
V případě, že dojde k potvrzenému výskytu onemocnění covid-19 ve škole a školském zařízení, škola
postupuje dle Metodického návodu Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. 9. 2020, který je nedílnou součástí
tohoto dokumentu.
2. PRAVIDLA PŘI OMEZENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE
Tato pravidla vycházejí z § 184a novely školského zákona ze dne 25. 8. 2020:
§ 184a
Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách
(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 nebo studentů z nejméně
jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní
vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které
se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání
distančním způsobem.
(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího
programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.
(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké
školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení
výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto
vzdělávání.
(4) Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole
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, může ministerstvo určit opatřením obecné povahy
a) odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených tímto zákonem nebo prováděcími právními
předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo
nezanedbatelné obtíže,

b) odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup
podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže;
opatření obecné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými
v § 2 tohoto zákona.
(5) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy
ministerstvo oznámí vyvěšením na své úřední desce a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na
dobu nejméně 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce nebo
pozdějším dnem, který je v něm uveden. Pokud se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy,
ministerstvo jej bezodkladně zruší nebo změní.

Pravidla distanční výuky ve Střední škole obchodní
a) Distanční výuka je pro všechny žáky Střední školy obchodní povinná. Pro omlouvání z této formy výuky
platí stejná pravidla jako z prezenční formy výuky. V případě, že žák nemá možnost použití IT techniky nebo
připojení k internetu, nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli a škola se pokusí zajistit zapůjčení školního PC.
Recepce školy slouží jako místo k případnému předání úkolů a studijních materiálů v tištěné podobě pro žáky,
kteří nemají technické nebo jiné možnosti pro využití IT techniky.
b) Distanční výuka probíhá pouze přes systémy Office 365 a Bakaláři (zadávání, kontrola domácích úkolů,
hodnocení), online video výuka je realizována systémem Teams. Vyučující zadávají žákům úkoly, stanoví
kritéria jejich hodnocení, termíny a způsoby jejich odevzdání. Při přihlášení do online vyučovací hodiny
realizované systémem Teams budou mít žáci zapnutou kameru a vypnutý mikrofon, dále si multimediální
zařízení zapojují dle pokynů vyučujícího.
c) Distanční forma výuky se organizuje dle běžného rozvrhu hodin. Může nastat pouze časová úprava délky
vyučovací hodiny a přestávek mezi hodinami. Vyučující je v době svého rozvrhu přihlášen ke svému
uživatelskému účtu v Teams, realizuje online výuku nebo je připraven konzultovat se žáky jejich samostatnou
práci. Výuka bude poskytována dle platného ŠVP.
d) V případě karantény celé třídy bude distanční forma výuky povinně poskytována ve formě online
vyučování. V případě karantény jednotlivých žáků bude online výuka z pozice učitele dobrovolná. Učitel má
v tomto případě povinnost poskytnout pravidelně žákům v karanténě studijní materiály a úkoly a kontrolovat
splnění zadaných úkolů.
e) Hodnocení žáků v době distančního vzdělávání bude součástí celkového hodnocení žáků na vysvědčení.
f) V případě krátkodobého využití distanční výuky je důraz kladen na opakování a procvičování probrané
látky.
g) Vyučovací předmět Tělesná výchova bude v době distančního vzdělávání realizován zadáváním návrhů pro
samostatnou realizaci pohybových aktivit žáka a nebude hodnocen.

V Praze dne 30. 9. 2020

Ing. Ivo Krajíček, ředitel školy

