
 

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Mann, o.p.s.  

Dodatek ke ŠKOLNÍMU ŘÁDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ A 
GYMNÁZIA THOMASE MANNA 

Č.j. GTM/77/2020 

Vypracoval Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 

Školská rada schválila dne 12.3.2020 

Na poradě projednáno dne 12.3.2020 

Směrnice nabývá platnosti dne 13.3.2020 

Směrnice nabývá účinnosti dne 13.3.2020 

 

Ředitelka ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázia Thomase Manna, o.p.s., v souladu 

s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním 

vzdělávání a o vzdělávání v konzervatoři, v platném znění,vydává dodatek ke školnímu řádu Základní 

školy německo-českého porozumění a  Gymnázia Thomase Manna.  

 

 

1. Podrobnosti k výkonu povinností žáků 

 

a) Žáci jsou povinni se po dobu mimořádného opatření účastnit jiné formy výuky v 

souladu s pokyny vyučujících - tj. online výuka, úkoly předávané pomocí Bakalářů, 

Google Classroom, mail apod.  

b) Žák nesmí online výuku natáčet, vyučující či spolužáky fotografovat či jiným 

způsobem online šířit 

c) Žák nesmí dále šířit sdílené materiály a upravovat je bez souhlasu vyučujícího 

d) Žák nesmí žádným způsobem zesměšňovat a dehonestovat osoby viditelné při 

online výuce (nepřípustné jsou zesměšňující poznámky, meme, videa apod.) 

e) Porušení těchto ustanovení je klasifikováno jako hrubé porušení školního řádu a žák 

bude výchovně opatřen.  

 

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců (ZZ) 

 

a) ZZ jsou povinni omlouvat žáka neúčastnícího se virtuálního způsobu výuky mailem u 

třídního učitele co nejdříve, nejpozději do 2 dnů.  

b) ZZ mají právo omluvit žáka z virtuální výuky a vzdělávat ho do odvolání 

mimořádného opatření samostatně. Tuto skutečnost sdělí třídnímu učiteli mailem. 

Jedná se o uvolnění z výuky a žák je povinen si učivo doplnit.  

 

Ostatní ustanovení školního řádu zůstávají beze změny a budou respektována v souladu s 

možnostmi mimořádných opatření.  

 

V Praze dne 12.3.2020 

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 

ředitelka o.p.s. 


