
Informace pro rodiče k organizaci šk. roku 2020/21 

Výuka bude v 1. až 9. ročníku probíhat podle Školního vzdělávacího programu( ŠVP) , Obsah 

ŠVP a učební osnovy programů jsou umístěny na internetových stránkách školy  

www.zsjimramov.unet.cz spolu s dalšími informacemi. Rozpis výuky je dán rozvrhem 

zveřejněným na www stránkách školy a v el. žákovské knížce.  

 

V letošním roce bude škola postupovat podle Manuálu k provozu škol a školských zařízení 

ve školním roce 2020 / 21 vzhledem ke COVID 19, který vydalo MŠMT ( zveřejněn na 

webových stránkách školy v sekci Aktuality ).  Distanční výuka je od školního roku         

2020 / 21 povinná. V případě distanční výuky bude škola postupovat jednotným způsobem, 

který bude rodičům sdělen před případným zahájením tohoto způsobu výuky. K tomuto 

budou všem žákům zřízeny na Office 365 školní mailové adresy.  

 

Žádáme rodiče, aby měl každý žák v aktovce roušku, kterou by v případě potřeby mohl 

použít.  

 

Rodiče i žáci jsou o prospěchu a chování informováni prostřednictvím elektronické žákovské 

knížky. Přes el. ŽK probíhá i komunikace s rodiči. Žádáme Vás proto o kontrolu EŽK denně 

z důvodu případných informací ohledně akcí školy ( dle Školského zákona je škola povinna 

informovat o konání akce  dva dny předem ). Vyučující rovněž denně sledují komunikaci s Vámi 

– zpravidla ráno ve škole před vyučováním nebo odpoledne po vyučování.  

Zároveň žádáme všechny rodiče a žáky o dodržování daných termínů – např. pro 

omlouvání, přihlášení na akci, vyžádané odpovědi učitelům!!! 

 

Docházka a chování ve škole jsou dány Školním řádem. Školní řád byl zkontrolován Českou 

školní inspekcí a je závazným dokumentem. Součástí Školního řádu jsou Pravidla pro hodnocení 

vzdělávání  žáků ( Klasifikační řád ). Doporučujeme sledovat na webových stránkách školy sekci 

Aktuálně, kde jsou zveřejňovány aktuální informace školy. 

 

Z obsahu Školního řádu upozorňujeme zejména na následující: 

 

V případě, že dojde k úrazu ve škole, musí žák nahlásit úraz vyučujícímu nebo dohledu ještě 

před odchodem ze školy ( nebo se alespoň zmínit o tom, že k nějaké události došlo a něco ho 

bolí) a do dvou dnů předložit  zprávu od lékaře. Při nedodržení těchto podmínek nebude 

úraz uznán  jako školní úraz. Pojišťovně budou nahlášeny pouze úrazy , které souvisí se 

zajištěním výuky. Nebudou nahlášeny a odškodňovány úrazy, které vznikly z důvodu 

nekázně nebo porušování školního řádu ( běhání po chodbě, po třídě, skákání přes zábradlí 

nebo lavice apod. ). Pro tyto úrazy je nutné mít uzavřené soukromé pojištění dítěte. Pokud 

žák způsobí úraz jinému žákovi, bude toto nahlášeno pojišťovně. Ta v případě , že posoudí 

úraz jako úmyslně způsobený druhým nebo jinými žáky nebo úraz způsobený nekázní, 

může vyžadovat po rodičích žáka, který úraz druhému žákovi způsobil, plné hrazení 

nákladů spojených s léčením. 

Během pobytu v škole je bez souhlasu vyučujících zakázáno jakékoliv pořizování ( nahrávání ,  

natáčení a zveřejňování ) obrazových a zvukových záznamů a poskytování a zveřejňování 

informací o spolužácích a zaměstnancích školy na internetu. Mobilní telefony musí být v době 

výuky vypnuty ( ne pouze vypnutý zvuk ) a uloženy v aktovkách nebo v uzamčené skříňce. 



Pokud žáci bez svolení použijí mobil během výuky, bude jim odebrán a uložen v ředitelně, kde si 

ho vyzvedne zákonný zástupce žáka. V případě nedodržování těchto pravidel bychom museli 

přejít k paragrafu 30, oddílu 3 Školského zákona, který nabyl účinnosti 11.7. 2020 – Školní řád 

může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení 

dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních 

důvodů.  

Upozorňujeme , že účast žáků na akcích v rámci vyučování (plavání, lyž. výcvik, bruslení, 

exkurze , divadla .. ) je povinná. Z akce může být žák uvolněn pouze v případě závažného důvodu 

(zdravotního, popř. finančního ) na základě omluvenky od rodičů nebo vyžádané omluvenky od 

lékaře. Při předem známé absenci bude žák uvolněn z výuky pouze v případě, že předloží 

písemnou omluvenku v Deníku žáka, ( nikoliv na papírcích apod. ). Pokud se žák akce 

neúčastní, je přítomen ve výuce.  

Poškození zařízení školy a učebnic hradí zákonní zástupci žáka. Poškození sportovního nářadí 

v důsledku nedodržování herních pravidel bude rovněž hrazeno rodiči žáka. Žákům není dovoleno 

manipulovat s okny a žaluziemi, toto zajišťuje vyučující. Rovněž i svévolné ničení šatních skříněk 

bude považováno za hrubé poškozování školního majetku.  

Pravidla pro omlouvání žáků z vyučování  ( vychází ze Školského zákona a Školního řádu) 

1. V případě nemoci : Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit  důvody nepřítomnosti 

žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně 

nebo telefonicky. Omluvenku na omluvném listu  předloží žák třídnímu   učiteli ihned po 

návratu do školy. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka.  

2. Uvolnění žáka během vyučování : Žák předloží  třídnímu učiteli písemnou omluvenku na 

omluvném listu  . Zde  musí být uvedeno, zda si zákonný zástupce osobně vyzvedne žáka 

v budově školy nebo souhlasí s tím, aby žák opustil budovu školy sám. Žádost o uvolnění 

z vyučování jiným způsobem  než na omluvném listě  ( např. na papírcích ) nebude ze strany 

vyučujících akceptována a žák nebude uvolněn. Za důvody k uvolnění nebudou považovány 

osobní aktivity žáka – např. nákupy apod. Rozvrh vychází z učebního plánu školy a je uspořádán 

tak, že žáci jsou několik dnů v týdnu bez odpoledního vyučování.  

3. Omluvení absence známé předem ( objednání k lékaři, rodinná rekreace, popř. závažné 

rodinné důvody ). Žák předloží  písemně na omluvném listě předem oznámení o plánované 

absenci  . Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na 1 den  třídní učitel, na delší 

dobu ředitelka školy. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě nebo pokud 

lékař neordinuje v odpoledních hodinách. 

Není-li nepřítomnost žáka řádně omluvena, posuzuje se jako neomluvená absence. Škola má 

ohlašovací povinnost v případě zvýšené, neomluvené i nedostatečně omluvené, či  opakující se 

absence (základní školní docházka je ze zákona povinná). 

Je zakázáno nosit takové doplňky oblečení ( řetězy, pyramidky, druky…), které mohou způsobit 



poranění nebo poškození majetku. Kšiltovky a šály se odkládají v šatně. Žákům jsou zakázány 

všechny činnosti jejich zdraví škodlivé- kouření, alkoholické a energetické nápoje, omamné 

látky) 

 

Ve výuce i při domácí přípravě do školy platí zákaz používání jakýchkoliv gumovatelných per a  

propisek. 

 

Upozorňujeme rodiče na povinnost informovat tř. učitele o zdravotní způsobilosti žáka, včetně 

alergií. 

 

Polední přestávku mohou žáci trávit pod dozorem v šatnách, se souhlasem zákonného zástupce  

mimo areál školy.   

 

Celé znění Školního řádu je umístěno  na internetových stránkách školy, ve vestibulu školy, 

sborovnách a u tř. učitelů. Žáci jsou podrobně seznámeni se Šk. řádem na začátku šk. roku, 

podle potřeby i v jeho průběhu . Seznámení se Šk. řádem je potvrzeno podpisem v třídní 

knize. 

 

Školní řád rovněž upravuje možnosti pro udělení výchovných opatření – napomenutí tř. učitele, 

důtky tř. učitele, důtky ředitelky školy a podmínky pro klasifikaci chování. Obsahuje i možnosti 

pro udělení pochval žákovi. Upozorňujeme rodiče na nutnost se s těmito pravidly seznámit. 

Poučení žáků provede škola prostřednictvím tř. učitelů. 

 

Z důvodu časté absence ( i když omluvené, ale často kryté rodiči) některých žáků v určitých 

dnech, hodinách… došlo k úpravě Klasifikačního řádu , která stanoví splnění minimální účasti 

žáka v hodinách , kdy může být žák ještě klasifikován.  Celé znění v současnosti zveřejněno 

v sekci aktuálně, trvale pak v Klasifikačním řádu a jako dodatek ŠVP na webových stránkách 

školy, dále pak ve vestibulu školy, v ředitelně a u tř. učitelů. 

 

Třídnické hodiny – šk. rok 2020/21 

Třídnické hodiny probíhají od měsíce října v kmenových třídách, ve středu od 6,45 – 7,15 - 1 x za 

14 dní.  

 

Stravování :  

Cena oběda  pro žáky 7 - 10 let je 22  Kč, od 11 - 14 let 25 Kč, od 15 let  27  Kč. Cena plného 

oběda je 53 Kč. Podle vyhlášky  o stravování má dítě 1. den nemoci nárok na oběd za sníženou 

cenu, v ostatní den za plnou cenu. V případě, že si dítě oběd neodhlásí, hradí plnou taxu = 53 Kč. 

Prosíme rodiče, aby toto sledovali a nevznikala zbytečná nedorozumění. 

 

Během měsíce září  bude nabídnuta žákům možnost zájmových kroužků. Od tohoto dne bude 

k dispozici i žákovská knihovna . 

Pokud budou mít rodiče zájem vést zájmový kroužek, rádi se domluvíme na spolupráci. 

 

V 8., a 9. ročníku dojde v úterý z důvodu dopravní obslužnosti Jimramova ke zkrácení polední 

přestávky. 

 

 


