
 

 

14.9.2020 

  10.9.2020 
 

PŘÍLOHA Č.6 
MOŽNOSTI VÝUKY ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ 

0471-5/2020/ZSHKH 



 

 

 

                                                                                                         Možnosti výuky  

za mimořádných situací 

1 

 

 

 MOŽNOSTI VÝUKY ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ 

V případě, že je nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo 

opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak mohou nastat 

následující situace: 

    A) prezenční výuka 

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. Doporučuje se však, pokud to organizační 

možnosti školy dovolí, poskytovat dotčeným žákům studijní podporu na dálku, např. 

formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období. 

    B) smíšená výuka 

V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní 

třídy, je škola povinna distančním způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána 

účast na prezenční výuce. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční 

způsob probíhá podle technického vybavení jednotlivých žáků a dle aktuálních 

personálních možností školy. Jedná se o zasílání nebo předávání tištěných 

materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty nebo on-line přenos 

prezenční výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální 

zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků. 

    C) distanční výuka  

Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo 

plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé třídy, 

škola poskytuje pro tuto třídu vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní 

třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech 

žáků, přechází na distanční výuku celá škola. Distanční způsob probíhá podle 

technického vybavení jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností 

školy. Jedná se o zasílání nebo předávání tištěných materiálů, pokynů k samostatné 

práci s učebními texty nebo o nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-

line výuky. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní 

stav a individuální podmínky konkrétních žáků. 

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. 
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Tento dkument vstupuje v platnost dnem 14. 9. 2020.  
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Mgr., Bc. Marika Jelínková 

         ředitelka školy 

 


