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Organizace výuky při distančním vzdělávání  
 

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 či oddělení, 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. Žáci se zapojují na bázi dobrovolnosti a s ohledem na své 
individuální podmínky.  
–– 
B) smíšená výuka  
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 způsob 
může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i 
jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání 
tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční 
výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky. Distanční způsob 
vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních 
žáků.  
Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky se bude v jednotlivých případech lišit: Možné je 
např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji on-line, upravit rozvrh dle 
možnosti přítomných pedagogů. Preferuje se, aby nebyli žáci rozřazováni do jiných skupin. 
 
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 skupiny, škola poskytuje 
pro tyto skupiny vzdělávání výhradně distančním způsobem. Ostatní skupiny 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. 
 
KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19  
 

§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto 
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit 
„oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních 
dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně 
veřejného zdraví).  
 

§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění 
(jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti 
svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat 
zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:  
 



1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v 
případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce  
2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce 
nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o 
nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, 
postupuje se podle následujícího bodu  
3. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k 
poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému 
způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce 
nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v 
nejkratším možném čase budovu školy. Ve všech uvedených případech škola informuje 
zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického 
lékaře, který rozhodne o dalším postupu.  
 
§ Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), 
školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších 
obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  
 

§ Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, 
které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), 
je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.  
 
 
VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY 
 

§ Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 
MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 
poloviny žáků alespoň jedné skupiny. Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích 
vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, 
základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Prezenční výuka 
dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro 
distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním 
vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny 10 žáků. 
Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. 
 

§ V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 
Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. 
Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně 
distanční vzdělávání dotčených žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich 
individuální podmínky. 
 
ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Zařízení veřejných zřizovatelů 
 

§ Pokud je určitému žákovi účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o 
jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 
 

§ Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských 
zařízení veřejných zřizovatelů následující: 
 

1. S ohledem na povinnost základních uměleckých škol poskytovat vzdělávání distančním 
způsobem, se úplata nevrací. 
 
Zvláštní „koronalinka“ MŠMT pro vedení škol a školských zařízení: 
• +420 771 139 410 



• +420 771 139 398 
Další kontakty na „koronalinku“ MŠMT: 234 811 111 
 

Kontakty na Krajské hygienické stanice: 
V případě mimořádné situace v souvislosti s onemocněním covid-19 škola nebo školské 
zařízení kontaktuje odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské hygienické 
stanice, tj. příslušné územní pracoviště, dle místa sídla školy nebo školského zařízení. Seznam 
kontaktů je uveden na webových stránkách krajských hygienických stanic nebo lze užít níže 
uvedenou kontaktní adresu: 
KHS Středočeského kraje: hdm@khsstc.cz 
 
 
V Čerčanech dne 1.10.2020 
 
 
Tento dodatek ke školnímu řádu nabývá platnosti 1. 10. 2020  
 
 
 
                                                                                                                              Anton Masnica 

ředitel školy 
 

 
 

 


