
ZÁKLADNÍ ŠKOLA RUMBURK,VOJTĚCHA KOVÁŘE 85/31,okres DĚČÍN 

                                         příspěvková organizace 

Dodatek č. 3 ke školnímu řádu (vnitřní předpis ředitele školy) k zajištění organizace vyučování, 

bezpečnosti, ochrany zdraví a dalších náležitostech – odstavec I. ŽÁK JE POVINNEN – bod č.17 

                            PRAVIDLA PRO ON-LINE VÝUKU –SYNCHRONNÍ 

  1. Žákům je vytvořen školou uživatelský účet a heslo. 
  2. Přihlašovací formulář bude zaslán mailem .Postup dle pokynů. 

  3. Přihlašovací údaje nebudou žáci sdělovat třetím osobám/netýká se zákonných zástupců/. 

  4. Komunikace s žáky bude omezena na komunikaci uvnitř školní domény. 

  5. Těmito opatřeními  se zamezí  vstupu nezvané osoby do výuky – TROLLOVÉ. 

       Ignorovat výzvy těchto trollů v rámci sociálních sítí , aby žáci poskytovali přihlašovací údaje do  

       on-line hodiny. 

  6.  Škola  nebude nahrávat ani zveřejňovat záznamy z on-line výuky na webu/zamezení úniku      

       citlivých  údajů žáků i  pedagogů/. 

  7. Žáci a další osoby nebudou nahrávat ani zveřejňovat záznamy z výuky ve využívaných sociálních  

     sítích. 

  8.  Pravidla výuky, která by měla chránit  žáky  i pedagogy: 

 Zákaz nahrávání výuky. 

 Po přihlášení do hodiny budou mít žáci vypnuté mikrofony, zapínat je budou  na vyzvání vyučujícího. 

 Žáci budou mít při výuce zapnuté kamery. 

 Žáci nebudou lekce nahrávat. 

 Žáci nebudou moci aktivně sdílet obrazovku. 

 Žáci  zůstávají před videohodinou  ve virtuálním předsálí. 

 Žáci se do hodiny dostanou teprve tehdy, až jim učitel povolí přístup. 

 Do hodiny se dostane další uživatel, pokud jim to učitel dovolí. Zamkne probíhající výuku. 

 Při on-line synchronní výuce vstupují vyučující do soukromí rodin – žáků a obráceně. 

Je třeba využívat funkci rozmazání pozadí/neutrální pozadí -zeď/  – aby se na veřejnost nedostalo 

např.vybavení prostoru a další související osobní údaje z  domácího prostředí. 

 Tato pravidla chrání soukromí  žáků  i pedagogů. 

9.  Při virtuální výuce je snaha se přiblížit  běžné vyučovací hodině ve škole a z toho plyne: 

 Dodržení požadovaného času k připojení. 

 Žák bude pracovat u stolu. 

 Žák bude připraven dle požadavku učitele. 

 Žák bude přiměřeně oděn/nebude v pyžamu/. 

 Žák nebude během výuky  konzumovat jídlo/snídat, svačit apod./. 

 Žák nebude obklopen domácími zvířaty.  

 Žák nebude rušen při výuce ostatními členy rodiny – jejich rozhovory, sourozenci apod. 

 Žák nebude rušen dalšími domácími spotřebiči/televize, rádia, mobily, pračky, myčky,  

    apod./. 

      10. Při porušení  pravidel  bude postupováno  v souladu : 

              Odstavec   IV. PRAVIDLA  HODNOCENÍ ŽÁKŮ- zejména  bod č.4 a bod č. 

                    HRUBÉ PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

    ZÁVAŽNÉ ZAVINĚNÉ PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zpracovala Mgr. Jitka Hovorková – ředitelka školy 

Školská rada projednala a schválila  dne: 26.3.2021 

Platnost -26.3.2021  

Účinnost-26.3.2021 

 


