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I. Školský zákon § 184a  

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.  

II. Formy vzdělávání  

Denní: 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 způsobem 
a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomní ve škole, např. z důvodu 
nemoci.  

Smíšená: V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní 
třídy či oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána 
účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání.  

Distanční: Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo 
plošným opatřením Ministerstva zdravotnictví 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.  

Zákonní zástupci nezletilých žáků nebo žáci sami seznámí třídního učitele prokazatelně s 
podmínkami, které žák pro vzdělávání má.  



III. Způsoby hodnocení  

Vyučující hlavních i vedlejších předmětů mohou žákům zadávat úkoly povinné a dobrovolné a 
dle kritérií, která žákům oznámí, je též klasifikují. Žáci jsou povinni odevzdávat dle pravidel 
stanovených vyučujícím pouze úkoly označené jako povinné. Obecná pravidla pro hodnocení 
žáků jsou taktéž přílohou školního řádu dostupné na www.zssindlovydvory.cz. Neodevzdané 
povinné úkoly může vyučující hodnotit stupněm nedostatečný. Dobrovolné úkoly plní 
především motivační úlohu. Během zadávání a hodnocení úkolů vyučující používají též 
zpětnou vazbu a slovní hodnocení, a to především pomocí chatu či audio a videohovorů, 
případně e-mailu, a umožňují žákům pracovat s chybou. Úkoly mohou být zadávány 
individuálně, jako párová či skupinová práce.  

IV. Dokládání důvodů nepřítomnosti  

Nařízená distanční výuka je povinnou vzdělávací formou, a jestliže se jí žák neúčastní, doloží 
jeho zákonný zástupce důvody nepřítomnosti e-mailem nebo telefonicky třídní učitelce/učiteli 
za stejných podmínek, jako při denní formě prostřednictvím omluvenek (viz. Školní řád odst. VII) 
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