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ŠKOLNÍ ŘÁD 

Příloha č. 5  

DISTANČNÍ VÝUKA 

Distanční vzdělávání bylo upraveno novelou školského zákona, novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 

Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v  

některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách. 

 

Škola se řídí Metodickým doporučením pro vzdělávání distančním způsobem Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ze dne 23. 9. 2020. 

 

 

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

 

(1) 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 nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve 

škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště 

nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo 

studentům vzdělávání distančním způsobem. 

 

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a 

školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

 

(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a 

jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání 

distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání. 

 

(4) Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole 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, může ministerstvo 

určit opatřením obecné povahy 

 

a) odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených tímto zákonem nebo prováděcími právními předpisy, 

anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže, 

 

b) odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup podle tohoto 

zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže; 

opatření obecné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými v § 2 tohoto zákona. 

 

(5) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy 

ministerstvo oznámí vyvěšením na své úřední desce a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu 

nejméně 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce nebo pozdějším dnem, 

který je v něm uveden. Pokud se změnily důvody pro vydání opatření obecné povahy, ministerstvo jej bezodkladně 

zruší nebo změní. 
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Škola 

Škola využívá distanční výuku online, k němuž využívá systém Moodle, online učebnice a online zakoupené výukové 

programy, systém Bakaláři, konferenční prostředí. 

 

Škola využívá i distanční výuku off-line. 

 

Zákonní zástupci žáků do dvou dnů (prostřednictvím třídního učitele) oznámí škole, jakým způsobem je dítě schopno 

se účastnit distanční výuky (online, off-line). 

 

Škola v odůvodněných případech poskytuje možnost zapůjčení výpočetní techniky, tento majetek je 

zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce. 

 

Pravidla pro předávání výukových materiálů při výuce off-line si stanovují vyučující jednotlivých 

předmětů. 

 

Povinnosti žáků a zákonných zástupců 

Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře 

odpovídající okolnostem.  

 

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů 

od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání.  

 

Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to i v jeho 

distanční formě. 

 

Žák je povinen být případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a 

používat je předepsaným způsobem. 

 

Režim výuky 

Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se 

nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, jako 

jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, 

dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla, atd.  

 

Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím 

k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím. 

 

Hodnocení výsledků 

Způsob hodnocení distančního způsobu vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám žáka pro tento způsob vzdělávání.  

 

Při hodnocení v průběhu distančního vzdělávání škola dodržuje pravidla a kritéria hodnocení, která jsou dle školského 

zákona součástí školního řádu školy. 

 

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, 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. 

 

Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, prověrky), 

při distanční výuce výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v listinné, nebo digitální podobě. 
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Školní výdejna 

Pokud je školní výdejna v provozu, provoz je nepřerušen umožní odběr obědů v rámci školního stravování za 

dotovanou cenu žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. 

 

Pravidla odběru jídel určí ředitelka školy s ohledem na aktuální situaci. 

 

Pravidla odběru obědů budou vyvěšena na webových stránkách školy a na hlavních dveřích školy. 

 

 

V Lužci nad Vltavou 5. 10. 2020 

Schváleno pedagogickou radou dne 8. 10. 2020 

Schváleno školskou radou dne: 

Účinnosti nabývá dne:  

 

Ing. Pavla Kopeluková 

ředitelka školy 


