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Distanční výuka 

V souvislosti s distanční výukou uvádí Školský zákon č. 561/2004 Sb. § 184a) ve znění 

účinném od 25. 8. 2020 následující: 

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 

 

 

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

MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat následující situace: 

A)prezenční výuka 

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

nepřekročí více jak 50% účastníků konkrétní třídy, pokračuje výuka těch, kteří 

zůstávají ve škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání 

distančním a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve 

škole, např. z důvodu nemoci. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti 

školy dovolí, poskytovat dotčeným žákům studijní podporu na dálku, např. formou 

zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. Žáci se zapojují na bázi 

dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky. 

 



B)smíšená výuka 

 V případě, že se onemocnění nebo karanténa týká více jak 50% účastníků konkrétní 

třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast 

na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob 

může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení školy i 

jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o 

zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line 

přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line 

výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a 

individuální podmínky konkrétních žáků. 

 Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky se bude v jednotlivých případech lišit: 

možné je například pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, 

upravit rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli žáci 

rozřazováni do jiných tříd nebo oddělení. 

C)distanční výuka 

 Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo 

plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, 

škola poskytuje pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní 

třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech 

žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak 

individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým 

možnostem školy. 

 Při distanční výuce bude škola se žáky a jejich zákonnými zástupci komunikovat 

především prostřednictvím systému Edupage, ve výjimečném případě telefonicky 

(pokud nebudou zákonní zástupci reagovat na informace ze systému Edupage) 

 Škola bude využívat tyto způsoby distanční výuky: 

- on-line synchronní výuka prostřednictvím platformy Google Classroom v předem 

ohlášeném čase 

- on-line asynchronní výuka prostřednictvím platformy Google Classroom nebo 

systému Edupage 

- off-line předáváním materiálů (přes ukládací boxy) žákům, kteří nemají přístup 

k internetu. 

 Žákům, kteří nemají k dispozici počítač, bude zapůjčen notebook 

 Neúčast na distanční výuce bude omluvena zákonnými záswtupci klasickým 

způsobem přes systém Edupage 

 Při hodnocení žáků v době distanční výuky bude hlavním principem formativní 

hodnocení. Sumativní hodnocení se použije převážně až po nástupu do školy  

(» zjištění situace a vysvětlení potřebného učiva), v omezené míře ho lze použít i 

během distanční výuky. Důležitým faktorem bude práce s chybou, kdy je cílem hledat 

další řešení dojít k nápravě nesprávného řešení.                                                                                                                         

 



Mimořádná opatření MZ ČR k 10. 9. 2020 

 

1) Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech společných prostorách 

škol a školských zařízeních - chodby, toalety, jídelna – (s výjimkou konzumace jídla), 

šatny, apod. 

- Roušky se nemusí nosit ve třídách, učebnách, laboratořích, v tělocvičnách apod. 

- V těchto prostorách může ve výjimečných případech nařídit použití roušky učitel. 

- Toto ustanovení se neuplatňuje u žáků s poruchou autistického spektra, 

kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu. 

 

2) Školy mají povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky 

akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé 

fyzické osoby. Mohou nastat tyto situace: 

a) Příznaky jsou patrné při příchodu a je přítomen zákonný zástupce – žák není vpuštěn 

do budovy. 

b) Příznaky jsou patrné při příchodu a není přítomen zákonný zástupce – škola 

neprodleně oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci, žák je umístěn v izolační 

místnosti do příchodu zákonného zástupce, který si ho bez odkladně vyzvedne a 

odvede ze školy – rodič zváží návštěvu lékaře. 

c) Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole - škola neprodleně 

oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci, žák je umístěn v izolační místnosti do 

příchodu zákonného zástupce, který si ho bez odkladně vyzvedne a odvede ze školy – 

rodič zváží návštěvu lékaře. 

 

3) Chronická onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění 

- U chronických onemocnění žáků s přetrvávajícím příznaky jako je rýma a kašel 

potvrzuje žákům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a 

dorost nebo i jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky. Toto lékařské potvrzení 

rodič odevzdá ve škole a dítěti je umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se 

odevzdává pouze jednou. 

 

4) Další pravidla při pobytu ve škole: 

- Upozorňujeme žáky a rodiče, že provoz automatu na občerstvení je pro jednotlivé 

třídy omezen pouze na určitou dobu, proto je vhodné si nosit občerstvení i nápoje 

z domu. 

- V jídelně při konzumaci jídla si žáci odloží roušky do svého igelitového sáčku. 

- Žáci jsou povinni dbát zvýšené hygieny – pravidelné mytí a dezinfekce rukou, 

ručníky a papírové kapesníky po každém použití odhodit do odpadkového koše. 

Totéž platí o jednorázových papírových použitých rouškách. 



- Žáci budou ve všech prostorách školy minimalizovat svoje kontakty se žáky jiných 

tříd. 

- Žáci budou dbát všech zásad bezpečnosti a hygieny, aby neohrozili sebe, jiné žáky, 

pedagogy a další zaměstnance školy. 

- Žáci, pokud se cítí nemocni, ihned tuto skutečnost ohlásí třídnímu učiteli nebo 

jinému pedagogickému pracovníkovi školy, který to ihned oznámí vedení školy. 

- Pokud je žák umístěn učitelem do izolační místnosti, učitel projedná tuto 

skutečnost neprodleně s vedením školy, které stanoví další postup. O pobytu 

v izolační místnosti je veden zápis. 

- Zákonným zástupcům je povolen vstup do budovy školy pouze po předchozí 

domluvě s pracovníkem školy 

 

V Rajhradě dne 1. 9. 2020 

Školská rada schválila dne: 22. 9. 2020                                                   PaedDr. Zdeněk Motlíček 

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dne: 23. 9. 2020                                                ředitel školy          

                                                    

                                                                                                                   


