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Na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. Zákonem č. 349/2020 Sb. vydaného 

24. 8. 2020 s platností od 25. 8. 2020 dle § 184a se zavádí: 

1. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách 

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení 

mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o 

ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy, studijní 

skupiny či oddělení ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem. 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího 

programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení 

výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka  pro toto vzdělávání. 

2. Výuka dle počtu žáků  

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními 

Ministerstva zdravotnictví znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat 

následující situace: 

 Prezenční výuka 

V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více jak 

50 % účastníků konkrétní třídy, škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a 

postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu nemoci. 

Prezenční výuka probíhá běžným způsobem. 

 Smíšená výuka 

V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole (onemocnění či karanténa) týká více než 50 % žáků 

konkrétní třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána osobní 

účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. V uvedených třídách 

probíhá tzv. „smíšená výuka“  (pro jednu skupinu prezenční, pro druhou distanční výuka). O způsobu 

organizace „smíšené výuky“ rozhoduje ředitel školy s ohledem na konkrétní aktuální možnosti a 

podmínky školy a žáků. 

 Distanční výuka 

Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 a školského zákona a zákaz osobní přítomnosti platí pro 

minimálně jednu celou třídu, probíhá v této třídě distanční výuka. Ostatní třídy se vzdělávají dále 

prezenčním způsobem ve standardním režimu. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků školy, 

přechází na distanční výuku celá škola. 

3. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 

3.1 Práva žáků 

Žáci mají právo  

 vzdělávat se distančním způsobem 

 na přizpůsobení distanční výuky podmínkám žáka  

 na poradenskou pomoc 

 



3.2 Povinností žáků 

Žáci mají povinnost vzdělávat se distančním způsobem, tzn. 

 připojit se k on-line vzdělávání 

 přebírat a odevzdávat zadané práce ve stanovených lhůtách 

 psát online testy ve stanoveném čase 

 

3.3 Práva zákonných zástupců 

Zákonní zástupci mají právo 

 být informováni o přechodu na vzdělávání distančním způsobem a zpět na prezenční výuku 

 být informováni o organizaci distančního vzdělávání 

 na poradenskou pomoc 

 

3.4 Povinnosti zákonných zástupců 

Zákonní zástupci jsou povinni 

 v závislosti na věku žáka spolupracovat při zprostředkování vzdělávání (přihlašování k  on-line 

výuce, přebírání úkolů, zasílání zpětné vazby) 

 bez zbytečného odkladu sdělovat změny podmínek žáka ke vzdělávání distančním způsobem 

 omlouvat neúčast žáků ve vzdělávání  

 

4. Provoz a vnitřní režim školy 

4.1 Formy vzdělávání distančním způsobem 

Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky.   Obě dvě formy 

budou vhodně kombinovány. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám 

jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy.  

On-line výuka bude probíhat pomocí MS Teams dle stanoveného rozvrhu. 

Při off-line výuce žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech. Úkoly 

budou žákům zadávány pomocí Bakalářů, Teams či Moodle, pomocí kterých bude také žákům 

poskytována zpětná vazba k vypracovaným úkolům. 

 

4.2 Omlouvání absence 

Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při 

klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat.  

Zákonný zástupce žáka omlouvá písemně ve školním informačním systému Bakaláři do 3 

kalendářních dnů po začátku absence.  

Neúčast na  on-line výuce je  považována za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem 

nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. 



Při off-line výuce žák zadanou práci vypracovává  dle svých možností,  odevzdává úkoly či výstupy své 

práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů.  Pokud žák nemůže z důvodu 

nemoci plnit zadané úkoly, zákonný zástupce musí žáka omluvit i z plnění off-line výuky. 

Omluvená absence není důvodem ke sníženému stupni hodnocení. 

 

5. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání v průběhu distanční výuky  

Pravidla a podklady pro hodnocení žáků uvedená ve školním řádu, která nelze pro svou povahu 

uplatnit při distanční výuce, se nepoužijí.  

Učitel průběžně monitoruje zapojení a aktivitu všech žáků, poskytuje jim v přiměřeném čase zpětnou 

vazbu. Hlavním cílem hodnocení je podpora učení žáků. 

V období distanční výuky jsou žáci hodnoceni za online zkoušení, online testy, odevzdávání zadaných 

prací a aktivitu v hodině. 

Online zkoušení probíhá před spolužáky.  

Online testy jsou dopředu hlášeny. Testy jsou povinné. Pokud žák nemůže test v daný okamžik 

vyplnit, domluví si neprodleně s učitelem nový termín.  Nesplnění bude zohledněno v celkovém 

hodnocení žáka.  

Zadané práce mohou být hodnoceny známkami 1-3, “X” = práce byla splněna, ale nebyla 

klasifikována a  “!” = práce nebyla odevzdána. 

Žáci, kteří během distanční výuky budou prokazovat jen malou či žádnou snahu, budou pozváni do 

školy k doplnění klasifikace.  

 

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení 

Známka na vysvědčení bude stanovena dle:  

 známek z prezenční výuky  

 za výkony žáka a jeho připravenost v době presenční výuky 

 známek z online testů a online zkoušení v období distanční výuky   

 za aktivní účast na distanční výuce –  vypracovávání zadaných úkolů; případnou ochota 

opravit a doplnit připomínkované nedostatky, nebo úkol vypracovat znovu 

Učitelé zohlední rozdílné podmínky pro distanční vzdělávání v rodinách a nikoho kvůli tomu 

nepoškodí.  

 

 

 

S platností od 1. 10. 2020                                                   Mgr. Martina Zavřelová 

 


