
Dodatek školního řádu 
 

 

Distanční výuka 
 

(platí v případech popsaných v § 184a školského zákona) 
 

 

I. ZÁKONNÁ USTANOVENÍ 
 

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 z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným 

žákům vzdělávání distančním způsobem. 

2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající 

okolnostem. 

3. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání 

a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám 

žáka. 

 

II. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

1. Denní: Opatření se vztahuje na méně než 50 % žáků třídy. Výuka žáků docházejících 

do školy i těch, kteří chybějí, probíhá obvyklou formou. Škola nemá povinnost 

poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje jako tehdy, když jsou žáci 

běžně nemocní. 

2. Smíšená: Opatření se vztahuje na více než 50 % žáků třídy. Žáci, na které se opatření 

vztahuje, se vzdělávají distančním způsobem. Škola je povinna je vzdělávat a žáci jsou 

povinni se vzdělávat. Ostatní žáci pokračují v denní docházce. 

3. Distanční: Opatření se vztahuje na celou třídu. Škola přizpůsobí distanční výuku 

individuálním podmínkám žáků a personálním i technickým možnostem školy. 

Distanční způsob vzdělávání musí respektovat aktuální zdravotní stav a vzdělávací 

podmínky konkrétních žáků, se kterými zákonní zástupci seznámí třídního učitele. 

 

 



 

 

III. ZPŮSOBY HODNOCENÍ 

 

1. Vyučující žákům zadávají úkoly povinné a dobrovolné a dle kritérií, která žákům 

dopředu oznámí, je hodnotí. Žáci jsou povinni odevzdávat dle pravidel stanovených 

vyučujícím pouze úkoly označené jako povinné. 

2. Během zadávání a hodnocení úkolů vyučující používají zpětnou vazbu a slovní 

hodnocení, a to především pomocí aplikace dm Software. 

 

IV. DOKLÁDÁNÍ DŮVODU NEPŘÍTOMNOSTI 

 

1. Nařízená distanční výuka je povinnou vzdělávací formou, a jestliže se jí žák neúčastní, 

doloží jeho zákonný zástupce důvody nepřítomnosti stejným způsobem a za stejných 

podmínek, jako při denní formě, nejlépe pomocí aplikace dm Software. 

 

 

Tento dodatek k distanční výuce je přílohou Školního řádu Základní školy Opava–Kylešovice 

a vstupuje v platnost 7. 10. 2020. 


