
                                                                                                                                 

Příkaz ředitelky č. 417_02112020

OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝUKY ŽÁKŮ, STUDENTŮ VE VOŠTŘ 
A SUŠTŘ, PRAHA 1, U PŮJČOVNY 9, NA ZÁKLADĚ USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 30. 10. 2020 č. 1112, O PŘIJETÍ 
KRIZOVÉHO OPATŘENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 2. 11. 2020 

 
1. S účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do 20. listopadu 2020 
23:59 hod. nařizuje vláda ČR omezení provozu středních a vyšší odborných 
škol a konzervatoří podle krizového zákona, spočívající v zákazu osobní 
přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve 
školách a v konzervatoři.

2. Na základě výše uvedeného nařízení:
a) výuka všech předmětů probíhat distančním způsobem 
b) organizace výuky bude dle rozpisu na kalendáři webu školy, kde se jednotlivé
předměty zapisují aktuálně dle možností a potřeb žáků a studentů a se zřetelem 
na původní rozvrh školního roku 2020/21
c) nepovinné předměty se nevyučují
d) je stanovena povinnost žákům a studentům se tímto způsobem vzdělávat

3. Komunikační platformy distanční výuky jsou: 
a) web školy: www.textilniskola.cz
b) školní kalendář s aktuálními rozvrhy a úkoly pro žáky a studenty
c) školní emaily ve formátech jmeno.prijmeni@textilniskola.cz
d) systém bakaláři
Žáci a studenti jsou povinni tyto zabezpečené komunikační kanály používat a 
případné problémy obratem hlásit třídnímu učiteli.

4. Omlouvání nepřítomnosti na distanční výuce
Dle platného školního řádu omluví nepřítomnost zákonný zástupce nezletilého 
žáka/zletilý žák nebo student neprodleně, nejpozději do tří dnů svému třídnímu 
učiteli. Pokud se nemůže účastnit distanční výuky z jiných důvodů než z důvodu
nemoci, domluví si žák nebo student individuální způsob náhrady této absence 
s příslušným vyučujícím.
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5. Hodnocení výsledků vzdělávání se řídí platným školním řádem.

6. Vzdělávání žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
Žáci a studenti se SVP mají nárok na poskytování podpůrných opatření 
i při distančním způsobu  vzdělávání. Žáci, studenti a rodiče mají možnost 
využít služeb školního poradenského pracoviště ve škole (výchovný poradce, 
speciální pedagog a metodik prevence) a PPP pro Prahu 1, 2 a 4 (poradna 
aktuálně nabízí konzultace psychologa pro všechny žáky/studenty školy). 
Pedagogická intervence je nadále poskytována on-line s konkrétním pedagogem 
jako v běžném režimu.

7. Výpůjčky PC/NTB
Vzhledem k zavedení prezenční výuky jsou výpůjčky zařízení možné, 
na základě smlouvy o výpůjčce a složené zálohy ve výši 1000,-Kč 
u hospodářky školy. Vždy se souhlasem příslušného učitele a vedení školy.

8. Ruší se předchozí opatření č. 398_12102020, účinné od 14. 10. 2020.

 

V Praze dne 2. 11. 2020                                                    Ing. Ivana Hýblová, 
                                                                                                        ředitelka školy


