
Vzdělávání distančním způsobem 
 

 Po zcela nových zkušenostech ze situace v druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla ve 
školském zákoně 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. Zákonem je nyní nově stanovena  
 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) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat (s výjimkou 
žáků základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky).  
  

Jakou povinnost má dítě/žák/student 
Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem ve vymezených případech. 
 

Kdy škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem 
Pokud 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 děti/žáky/studenty 
distančním způsobem.  
• Za splnění předpokladů pro zahájení výuky distančním způsobem má škola povinnost u těchto 
dětí, žáků a studentů pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem (k formám vzdělávání distančním 
způsobem viz dále). Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 
vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Není tedy 
povinností je naplnit beze zbytku.  
• Škola tedy nemá povinnost distančně vzdělávat v případě, že nejsou naplněna ustanovení  tedy 
například:  
• pokud ředitel školy vyhlásí „ředitelské volno“,  
• pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku,  
• v případě MŠ, pokud ředitel školy rozhodne o omezení nebo přerušení provozu  
 
a vzhledem k výše uvedeným pravidlům dále také zejména, pokud  
• je dětem/žákům/studentům 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 děti/žáci/studenti nepřítomni z jiného důvodu (např. nemoc).  
 

Děti, žáci a studenti, kterým není omezena osobní přítomnost ve škole, se 
nadále vzdělávají prezenčním způsobem. 

Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, poskytovat ve škole 
nepřítomným dětem/žákům/studentům studijní podporu na dálku. Děti/žáci/studenti se zapojují na 
bázi dobrovolnosti a s ohledem na své individuální podmínky.  

V naší škole mají žáci informace o probíraném učivu na Google classroom. 
 

O případném zavedení distanční výuky budou žáci a rodiče informováni třídním 
učitelem na informačním systému Bakaláři. 
 


