
 
 

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC  
 

Novela školského zákona  č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovuje:  
 a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání 
distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a 
studenty a zároveň  
 b) povinnost žáků se tímto způsobem vzdělávat  
  
  
1.1 Škola má povinnost vzdělávat distančním způsobem z důvodu  
•  krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového 
zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví  
•  nebo z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny (více 
než 50 %) dětí, žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny nebo 
oddělení nebo kursu ve škole, musí škola vzdělávat dotčené žáky distančním 
způsobem.  
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ORGANIZACE VÝUKY PŘI OMEZENÍ PŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLÁCH  
 
Prezenční výuka  

 Zákaz osobní přítomnosti u méně než 50 % účastníků konkrétní třídy -  škola 
nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Prezenční výuka 
probíhá běžným způsobem. Nepřítomným žákům je poskytována studijní 
podpora na dálku – rodiče si vyzvednou studijní materiály ve škole. 

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“.  

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.  

 
1.2 Škola nemá povinnost vzdělávat distančním způsobem  
 
• pokud ředitel školy vyhlásí „ředitelské volno“,  
• pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku,  
• je žákům nařízena karanténa, ale nejde o většinu třídy, a to i v případě, kdy se v jiných 
třídách té samé školy vzdělávání distančním způsobem poskytuje,  
• jsou žáci nepřítomni z jiného důvodu (např. nemoc)  
 
 

2. ŽÁCI V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY 
 

2.1  Žák má v době vzdělávání distančním způsobem povinnost: 

 vzdělávat se distančním způsobem ve vymezených případech způsobu vzdělávání. 
Pro distanční výuku bude využívána především on-line asynchronní způsob, 
doplňkově synchronní způsob.  

 každý všední den (s výjimkou předem stanovených svátků a prázdnin) vypracovat 
úkoly, které budou vkládány na web školy.  

 v případě on-line synchronní výuky se v předem daném čase účastnit tohoto 
způsobu výuky. Přesný čas a den bude žákům oznámen přes mailovou adresu 
zákonných zástupců nebo jiným, předem domluveným způsobem. 

 odevzdávat vyučujícím 1 x týdně ve stanovený den všechny vypracované úkoly ke 
kontrole do boxů ve vestibulu školy, pokud nebude stanoven jiný způsob 
předávání.  

 
 
 
 



2.1  Žák má v době vzdělávání distančním způsobem právo na: 

 zapůjčení ICT techniky  - zákonný zástupce podepíše smlouvu a výpůjčce 

 vyžádání konzultace s vyučujícím – může se jednat o telefonické hovory, on-line 
chat, e-maily či ve specifických případech osobní konzultace za dodržení všech 
hygienických pravidel a nařízených opatření.  

 žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování 
podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním 
způsobu vzdělávání.  Pedagogická intervence je nadále poskytována 
prostřednictvím on-line komunikace osobou, která toto podpůrné opatření 
realizuje i v běžném režimu školy.  

 odběr dotovaného oběda. Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna 
umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, 
kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Oběd bude vydán v 
jednorázovém obalu či jídlonosiči, hygienicky nezávadné obaly dodají zákonní 
zástupci.  V případě distančního vzdělávání žáků bude čas a způsob výdeje 
rodičům mailem oznámen. 

 
 
 
3. ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY 
 
3. 1  Zákonný zástupce má v době vzdělávání distančním způsobem povinnost: 

 seznamovat se s informacemi školy, které jsou zasílány školou na mailovou 
adresu, kterou uvedl zákonný zástupce jako kontaktní 

 spolupracovat se školou při vzdělávání svých dětí – komunikace mailem, 
telefonicky 

 umožnit svým dětem vzdělávání způsobem, který stanovila škola 

 zajistit odevzdávání vypracovaných úkolů ke kontrole ve stanoveném termínu a 
na stanoveném místě 

 omlouvat prokazatelným způsobem své děti, pokud se nebudou moci ze 
závažných důvodů účastnit výuky a plnit a odevzdávat zadané úkoly. Při 
synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, 
pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný 
způsob zapojení 

 doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních 
dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním 
vzdělávání 

 
 
3.1  Zákonný zástupce má v době vzdělávání distančním způsobem právo na: 

 na zapůjčení ICT techniky pro své děti  - zákonný zástupce podepíše smlouvu a 
výpůjčce 

 na vyžádání konzultace s vyučujícím – může se jednat o telefonické hovory, on-
line chat, e-maily či ve specifických případech osobní konzultace za dodržení 
všech hygienických pravidel a nařízených opatření  



 na odběr dotovaného oběda pro své dítě. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je 
jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána 
přítomnost ve škole 

 poskytnout ředitelce školy platnou mailovou adresu nebo se dohodnout na jiném 
způsobu předávání informací  

 
Rodiče budou informováni o organizačních záležitostech ředitelkou školy zasláním 
informací na mailovou adresu, kterou zákonní zástupci uvedli, cca 1x týdně. Pokud rodič 
nemá možnost získat informace touto cestou, domluví se s ředitelkou jiný způsob 
předávání informací.  
 
 

4. PEDAGOGOVÉ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY 
 

Pedagogové plní své pracovní povinnosti vyplývající z organizace distanční výuky 
stanovené ředitelkou školy. Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti 
zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem své přímé pedagogické činnosti, pokud si v 
případě distančního způsobu nedohodl s ředitelkou školy vzdělávání na jiném místě 
výkonu práce – odlišném od pracoviště zaměstnavatele. Tato možnost dohodnout se na 
místě výkonu práce odlišném od pracoviště zaměstnavatele je i u pedagogů, jimž byla 
nařízena karanténa, nebrání-li tomu zdravotní stav zaměstnance a jsou-li dodržena 
všechna stanovená omezení.   
Rozvrh přímé pedagogické činnosti (PPČ) pedagogických pracovníků určuje ředitelka a 
ta tento rozvrh může měnit. Změna v rozvrhu musí být oznámena předem, zpravidla v 
předstihu 3 dnů. Pokud není vzhledem k situaci možné oznámit změnu s předstihem, je 
o ní pedagogický pracovník informován v nejkratším možném termínu.  
 
 

5. ZPŮSOBY A PRAVIDLA HODNOCENÍ  
 

Při distančním vzdělávání žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání 
a plnění zadaných úkolů.  Je uplatňováno především formativní hodnocení, jak 
klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva je 
provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.  
Při distanční výuce jsou výsledky práce žáka ukládány ve formě osobního portfolia v 
listinné nebo digitální podobě.  
Při hodnocení v průběhu distančního vzdělávání škola dodržuje pravidla a kritéria 
hodnocení, která jsou součástí školního řádu školy.  
 
 

6. NAPLŇOVÁNÍ RVP A ŠVP  
 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 
vzdělávacího programu (RVP) a školního vzdělávacího programu (ŠVP) v míře 
odpovídající okolnostem.  Výstupy z jednotlivých předmětů mohou být upraveny 
v návaznosti na délku trvání distančního způsobu výuky. O úpravě výstupů vede každý 
vyučující evidenci v jím vyučovaném předmětu v písemné a digitální podobě. 



 
 
 
 

 
 
 


