DODATEK č. 2
ŠKOLNÍHO ŘÁDU GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE
S platností od 1. 9. 2020 dochází k doplnění školního řádu v níže uvedených bodech.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí vstoupit do budovy školy.
Porušení tohoto pravidla (bod č. 1) může být považováno za hrubé porušení školního řádu.
V případě vědomého porušení tohoto pravidla (bod č. 1) během krizových nebo mimořádných
opatření (například mimořádných opatřeních krajské hygienické stanice nebo plošných opatřeních
ministerstva zdravotnictví) nebo v době nařízené karantény, může se na porušení tohoto pravidla
hledět jako na závažné (příp. zvlášť závažné) zaviněné porušení povinností stanovených školským
zákonem a školním řádem.
3. Pokud jsou příznaky nemoci patrné již při příchodu žáka do školy, nebude žák do budovy školy
vpuštěn. V případě nezletilého žáka k tomuto postupu dojde v případě, že je přítomen jeho
zákonný zástupce. Pokud zákonný zástupce přítomen není, škola tuto skutečnost neprodleně
zákonnému zástupci oznámí a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.
Pokud to není možné, postupuje se podle následujícího bodu.
4. Žákovi, který vykazuje známky akutního onemocnění, bude poskytnuta rouška a bude od ostatních
žáků oddělen. Zletilý žák v tomto případě opustí v nejkratším možném čase budovu školy,
nezletilý žák pak bude izolován v samostatné místnosti (většinou vrátnici školy) a do doby převzetí
zákonným zástupcem mu bude zajištěn dohled zletilé fyzické osoby. Zákonný zástupce bude
zároveň informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.
5. Zletilý žák (případně zákonný zástupce nezletilého žáka), v případech týkajících se bodů 3. a 4.,
telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
6. U vstupu do budovy školy, v každé učebně a na sociálních zařízeních jsou k dispozici prostředky
k dezinfekci rukou v nádobkách s dávkovačem.
7. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou
vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu
rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
8. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací
hodiny.
9. Po ukončení vyučování žáci bez zbytečné prodlevy opouštějí budovu školy.
10. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně COVID-19), školu
nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně
známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
11. Žákům a zaměstnancům školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou
projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn
vstup do školy pouze v případě, prokáží-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení lékaře).
12. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole
více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků v takovém případě
přechází na výuku distančním způsobem. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat a budou
hodnoceni dle pravidel školního řádu. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat
vzdělávání distančním způsobem. Žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním
vzdělávání.
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13. Jednotnou platformou pro prezenční i distanční výuku je G Suite for Education – balík online
aplikací společnosti Google (Disk, Dokumenty, Učebna, chat v Classroomu či Hangouts, Meet,
školní email aj.). Tato platforma představuje (spolu s Bakaláři) další komunikační kanál mezi žáky
a učiteli.
14. Žák je povinen přihlásit se každý vyučovací den alespoň jednou do elektronických systémů G
Suite for Education a Bakalářů a řídit se aktuálními informacemi a pokyny. Zároveň platí, že pokud
učitel či žák požádá o odpověď informativního charakteru, dostane ji nejpozději do tří
následujících pracovních dnů.
15. Během prezenční i distanční výuky žáci pracují zodpovědně a poctivě, nevydávají opsané a
zkopírované práce za své vlastní.
16. Zadávání a odevzdávání úkolů v období distanční výuky probíhá pouze v dny, kdy má podle
stálého rozvrhu probíhat výuka daného předmětu. Případné výjimky si učitel s žákem vždy
dopředu domluví.
17. Žáci jsou povinni dodržovat termíny odevzdávání úkolů a prací podle pokynů učitele. Změna
těchto termínů je možná ze závažných důvodů pouze po předchozí domluvě s učitelem.
18. Pokud bude zakázána přítomnost všech žáků ve škole, přechází na distanční výuku celá škola. V
tomto případě bude během distanční výuky každý všední den fungovat tzv. komunikační hodina,
kdy od 8 hod. do 9 hod. dopoledne můžou žáci např. v Hangouts nebo Meet online komunikovat
se svými učiteli. Tento čas je určen k tomu cokoliv konzultovat, dovysvětlit, doplnit, připomenout,
požádat apod. Ostatní distanční výukové aktivity budou probíhat od 9 hod. do max 14 hod. dle
speciálního rozvrhu. Mimo tuto komunikační hodinu se lze s učitelem domluvit na konzultaci
pouze po předchozí domluvě.
19. Všechny připomínky k fungování distanční výuky žáci, zákonní zástupci a rodiče konzultují
nejprve s učitelem daného předmětu, případně třídním učitelem. Při složitějších či závažnějších
situacích je možné kontaktovat také vedení školy.

Ostatní ustanovení zůstávají bez změny.
Tento Dodatek č. 2 Školního řádu Gymnázia Židlochovice vstupuje v účinnost dnem 1. 9. 2020

26. 8. 2020
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