
    Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace 
          Husova 283, 735 81  Bohumín 
 

 
 

Příloha č. 4 Školního řádu – Distanční způsob vzdělávání žáků  

 

 
 Stanoven novelou ve školském zákoně č. 349/2020 Sb. (stanovuje pravidla pro vzdělávání distančním 

způsobem v mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti žáků ve školách). 
 

 Distanční způsob vzdělávání je pro žáky POVINNÝ. 
 

 Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného RVP a ŠVP v míře odpovídající 
okolnostem. Není povinností je naplnit beze zbytku. 

 
 Škola má povinnost vzdělávat distančním způsobem: 
- z důvodu krizových opatření, nařízení mimořádného opatření MZ ČR nebo KHS, 
- z důvodu nařízení karantény – kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) žáků 

z nejméně jedné třídy, musí škola vzdělávat dotčené žáky distančním způsobem. 
 

 Škola nemá povinnost vzdělávat distančním způsobem: 
- v případě ředitelského volna, 
- pokud MŠMT škole schválí změnu v organizaci školního roku, 
- když 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, 
- pokud jsou žáci nepřítomni z jiného důvodu (např. nemoc). 

 
 Škola využívá on-line (synchronní, asynchronní) i off-line způsoby distanční výuky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci žáka. Při asynchronní 

či off-line výuce je absence žáka posuzována podle jeho zapojení do vzdělávání a výstupů – záleží  

na tom, zda žák odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu 

o plnění pokynů. Absence žáka se omlouvá dle školského zákona a školního řádu – do 3 kalendářních 

dnů po začátku absence. 

 Prezenční výuka 
V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí více  
než 50 % účastníků konkrétní třídy, škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním 
způsobem. Prezenční výuka probíhá běžným způsobem. 

 
 Smíšená výuka 

V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole týká více než 50 % žáků, je škola povinna 
distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána osobní účast na prezenční výuce. Ostatní 
žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. 

 
 Distanční výuka 

Pokud jsou splněny podmínky dle 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, přechází na distanční 
výuku celá škola. 
V případě, že žák nedisponuje počítačem, tabletem, notebookem, internetem, má možnost  
si jednotlivé úkoly vyzvedávat ve škole dle pokynů ředitelky školy. 
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 Konzultace 
Učitelé monitorují zapojování jednotlivých žáků v distanční formě výuky a poskytují jim individuální 
konzultace a studijní podporu (např. telefonické hovory, on-line chat, e-maily, osobní konzultace  
za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření). 
 

 Žáci se SVP 
Mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením  
i při distančním způsobu vzdělávání. 
 

 Hodnocení 
Pro hodnocení distanční práce žáků se používá formativní průběžné hodnocení.  
 

 Praktické vyučování 
Je žádoucí ho realizovat v co největším souladu s ŠVP. 
Pokud je praktické vyučování uskutečňováno na reálném pracovišti zaměstnavatelů, lze v jeho 
realizaci pokračovat i v období distančního způsobu vzdělávání za předpokladu, že na daném 
pracovišti nejsou nastavena opatření, která by realizaci praktického vyučování neumožňovala,  
nebo nejsou žáci nařízením KHS v karanténě. 
V případě, kdy po dobu distančního způsobu vzdělávání nebude možné realizovat praktické 
vyučování na reálném pracovišti a ani na školním pracovišti, dojde k posílení teoretické výuky. 
 

 Školní jídelna 
Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, je žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem, 

umožněn odběr obědů v rámci školního stravování za dotovanou cenu. 

V ostatních ustanoveních vychází distanční způsob vzdělávání žáků Střední školy Bohumín 
z Metodického doporučení pro vzdělávání distančním způsobem ze dne 23. 9. 2020 (MŠMT) a z  
aktuálních nařízení MZČR, MŠMT, mimořádných opatření a usnesení vlády. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Liběna Orságová 
ředitelka školy 


