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Dodatek školního řádu (platí v případech popsaných v § 184a školského zákona) 
 
§ 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. 

(4) Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole 

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, může ministerstvo určit opatřením obecné povahy 

a) odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených tímto zákonem nebo prováděcími 

právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by 

způsobilo nezanedbatelné obtíže, 

b) odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by 

postup podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže; 

opatření obecné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými v § 2 

tohoto zákona. 

(5) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné 

povahy ministerstvo oznámí vyvěšením na své úřední desce a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 

přístup na dobu nejméně 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední 



desce nebo pozdějším dnem, který je v něm uveden. Pokud se změnily důvody pro vydání opatření 

obecné povahy, ministerstvo jej bezodkladně zruší nebo změní. 

 

Formy vzdělávání  
 
Denní: opatření se vztahuje na omezený počet žáků, který nepřekročí více jak 50 % žáků třídy. Výuka 

žáků docházejících do školy i těch, kteří chybějí, probíhá obvyklou formou. Škola nemá povinnost 

poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje jako tehdy, když jsou žáci běžně nemocní. 

 

Smíšená: opatření se vztahuje na více jak 50 % žáků třídy. Žáci, na které se opatření vztahuje (je jim 

zakázáno chodit do školy), se vzdělávají distančním způsobem. Škola je povinna je vzdělávat a žáci 

jsou povinni se vzdělávat. Ostatní žáci pokračují v denní docházce. 

 

Distanční: do školy nesmí chodit celá třída, více tříd nebo celá škola - vzdělávání těchto žáků probíhá 

pouze distanční formou. Jestliže do školy nesmí chodit nikdo, vzdělávají se distančně všichni a škola 

všem tento způsob vzdělávání poskytuje. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to 

dle aktuálních možností školy i individuálních podmínek jednotlivých žáků. Škola vždy přizpůsobí 

distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým 

možnostem školy. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a 

individuální podmínky konkrétních žáků, jestliže s nimi byla škola seznámena. Zákonní zástupci 

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

 

Způsoby hodnocení 

Vyučující žákům zadávají úkoly povinné a dobrovolné a dle kritérií, která žákům dopředu oznámí, je 

hodnotí. Žáci jsou povinni odevzdávat dle pravidel stanovených vyučujícím pouze úkoly označené jako 

povinné. Během zadávání a hodnocení úkolů vyučující používají zpětnou vazbu a slovní hodnocení, a 

to především pomocí emailové komunikace. 

 

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 přes webové stránky školy třídní učitelce za 

stejných podmínek jako při denní formě. 
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