
Dodatek č. 7 platný od 1.9.2021: 

Dodatek byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 1.9.2021. 

Dodatek byl projednán a schválen zástupci Rady školy dne 12.10.2021.   

 

Osobní nepřítomnost žáka ve škole v důsledku mimořádných opatření:  

 

Pokud bude v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo  

z důvodu nařízené karantény znemožněna osobní přítomnost žáka ve škole, pak je žák 

omluven a bude mu poskytována studijní podpora na dálku formou materiálů, úkolů či 

výukových plánů na dané období prostřednictvím učeben v Classroomu. Žák bude zadanou 

práci odevzdávat podle pokynů TU/vyučujících, se kterými bude v pravidelném kontaktu. 

 

Stejné podmínky budou platit i v případě, že bude během školního roku povinné testování na 

Covid 19 a žák odmítne toto testování i nošení roušky/respirátoru (nevztahuje-li se na něj 

mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku   

              • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou 

nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní 

stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo  

 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v 

tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný 

prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba 

nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek).  

 

Žák bude omluven až po projednání této situace zákonným zástupcem s třídním učitelem a 

vedením školy. Na základě tohoto projednání mu bude poskytována studijní podpora na dálku 

formou materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období prostřednictvím učeben v 

Classroomu. Žák bude zadanou práci odevzdávat podle pokynů vyučujících, se kterými bude 

v pravidelném kontaktu.  

Práce budou hodnoceny známkou.  

Zároveň se zúčastní 1x za 14 dnů (dle domluvy s konkrétními vyučujícími) ústního či 

písemného přezkoušení ve škole za dodržení bezpečnostních podmínek.  

 

 

 

Omlouvání žáka: 

 

Od 1. 9. 2021 bude omlouvání žáků zákonnými zástupci probíhat elektronickou formou přes 

žákovskou knížku v Bakalářích. 

 
 
 


