
Distanční výuka 

 

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z 

důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků 

jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto 

stavu. Viz § 184a odst. 1 školského zákona.  

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům 

vzdělávání distančním způsobem.  

Škola nepřítomným žákům poskytne studijní podporu na dálku, např. formou zasílání 

materiálů, úkolů, výukových plánů, pokud jí to organizační možnosti dovolí může být 

nadstandardně poskytnuta výuka žáků pomocí komunikační platformy či jiných 

digitálních nástrojů. 

Žákům v tomto případě nevzniká nárok na dotovaný oběd 

Stravování v době distanční výuky: 

Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního 

stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. 

Podmínky pro odběr obědů upravuje Dodatek Vnitřního řádu ŠJ. 

Organizace výuky při omezení přítomnosti ve škole 

1. Prezenční výuka: 

 

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

nepřekročí více jak 50% účastníků konkrétní třídy, škola nemá povinnost poskytovat 

vzdělání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci 

nejsou přítomni ve škole, např. z důvodu nemoci. Prezenční výuka probíhá běžným 

způsobem. 

       

      2. Smíšená (hybridní) výuka 

  

V případě, že se zákaz osobní přítomnosti ve škole (onemocnění či karanténa) týká 

více než 50 % žáků konkrétní třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat 

žáky, kterým je zakázána osobní účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují 

v prezenčním vzdělávání. V tomto případě probíhá smíšená (hybridní)výuka. O 

způsobu organizace takové výuky rozhoduje ředitel s ohledem na konkrétní aktuální 

možnosti a podmínky školy a žáků. 

  

        3. Distanční výuka 

  

Pokud jsou splněny podmínky dle § 184a 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. Je-li zakázána přítomnost 

všech žáků školy, přechází na distanční výuku celá škola. 

Distanční výuka může probíhat formou on-line (žáci mají stanoven rozvrh 

jednotlivých online hodin) či off-line výuky (studijní výuka probíhá na dálku, pomocí 

sdílení běžných výukových materiálů) 

 
 


