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Legislativní rámec 
Novelizovaným zněním zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ze srpna 2020 je stanovena povinnost žáků se 
vzdělávat distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti žáků 
ve školách. 
 
Škola musí vzdělávat žáky distančním způsobem za situace přijatých 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 (KHS) podle zákona o 
ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení karantény (KHS). 
 
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. 
 
 

Povinnosti žáků 
Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem ve výše uvedených případech. Způsob poskytování a 
hodnocení vzdělávání na dálku přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání (zázemí, materiální 
podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.). 
 

Organizace výuky při distančním vzdělávání 
Veškerá komunikace mezi školou, žáky a zákonnými zástupci probíhá výhradně prostřednictvím modulu 
Zprávy/Notifikace školního informačního systému EduPage (dále IS školy). V IS školy bude též probíhat 
omlouvání žáků z distančního vzdělávání (prostřednictvím modulu Omluvenky). 
 

Distanční výuka na gymnáziu bude probíhat dvěma způsoby: 

1. Prostřednictvím tzv. on-line (synchronní výuky) nástroji Google Meet (videokonference), resp. IS 
školy (prezentace, on-line testy) 

2. Prostřednictvím tzv. off-line (asynchronní výuky) nástroji Google Classroom, resp. IS školy (zadané 

studijní materiály, úkoly, testy a projekty k prostudování/procvičení) 

Rozvrh distanční výuky bude respektovat stálý rozvrh gymnázia s tím, že žáci po dohodě s vyučujícím daného 
předmětu (třídním učitelem) budou mít stanoveny: 

a) Hodiny v rámci stálého rozvrhu pro on-line výuku (zpravidla výkladové hodiny), včetně konzultací a 

zpětné vazby nad dotazy/problémy žáků v rozsahu minimálně 1/3 týdenní hodinové dotace 

předmětu ve stálém rozvrhu 

b) Hodiny v rámci stálého rozvrhu pro off-line výuku (prostor pro prostudování studijních materiálů, 

elektronické testy či projekty) 

c) Tzv. třídnické hodiny stanovené třídními učiteli zpravidla vedených nástroji on-line výuky pro 

kontakt/řešení případných problémů. 
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Kontrola absence žáků při distanční výuce 
1. Při on-line výuce probíhá kontrola přítomnosti žáka buď přímo v komunikačním nástroji Google 

Meet, případně prostředky IS školy (záznam o otevření studijního materiálu, absolvování on-line 

testu) 

2. Při off-line výuce probíhá kontrola docházky žáků splněním zadaného úkolu, vypracováním off-line 

testu či projektu. 

 

Naplňování RVP a ŠVP 
Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu 
(RVP) a školního vzdělávacího programu (ŠVP) v míře odpovídající okolnostem. 
V situaci, kdy je distanční způsob vzdělávání realizován v takovém rozsahu, že má dopad na změny ve 
vzdělávacích obsazích a tematických plánech, je zřízena interní evidence změn ve vzdělávacím obsahu 
jednotlivých vyučovacích předmětů a ročníků. Ta se následně stává součástí dokumentace školy. 
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