
Příloha č. 1 ke Školnímu řádu 

§ 25 Zákona č. 561/2004 Sb. 

 

Formy vzdělávání 

(1) Základní vzdělávání se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Střední a vyšší odborné 

vzdělávání se uskutečňuje v denní, večerní, dálkové, distanční a kombinované formě 

vzdělávání; vzdělání dosažené ve všech formách vzdělávání je rovnocenné. 

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) denní formou vzdělávání výuka organizovaná pravidelně každý den v pětidenním 

vyučovacím týdnu v průběhu školního roku, 

b) večerní formou vzdělávání výuka organizovaná pravidelně několikrát v týdnu v rozsahu  

10 až 18 hodin týdně v průběhu školního roku zpravidla v odpoledních a večerních hodinách, 

c) dálkovou formou vzdělávání samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200  

až 220 konzultačních hodin ve školním roce, 

d) distanční formou vzdělávání samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela 

prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi, 

e) kombinovanou formou vzdělávání střídání denní a jiné formy vzdělávání stanovené tímto 

zákonem. 

(3) Délka dálkového, večerního, distančního nebo kombinovaného vzdělávání je nejvýše  

o 1 rok delší než doba vzdělávání v denní formě. 

Výklad § 25, odst. 2, pís. d+e, Zákona č. 561/2004 Sb. 

a) Povinná výuka na dálku se týká krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření 

škol z nařízení ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice. 

b) Žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem. 

c) Učivo a úkoly je zasíláno žákům 1. stupně na e-mailové adresy, žákům 2. stupně 

prostřednictvím aplikace „Bakaláři“, případně jiným způsobem po dohodě s vyučujícím 

daného předmětu. 

d) Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem 

přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání. U žáků, kteří nemají počítač, resp. 

internetové připojení, škola umožní, aby si žák učivo a úkoly vyzvedl ve škole, případně 

telefonicky. 

e) Při distanční a kombinované formě vzdělávání lze žáka hodnotit známkou, ale i slovně.  



e) V případě onemocnění při distanční a kombinované formě vzdělávání zákonný zástupce 

omluví nepřítomnost žáka v zákonné lhůtě e-mailem, prostřednictvím aplikace „Bakaláři“ 

nebo telefonicky. 

1. Příloha č. 1 ke Školnímu řádu (dále jen „příloha“) byla schválena na zasedání školské rady 

dne: 24. 8. 2020 

2. Příloha nabývá účinnosti dnem: 25. 8. 2020 

3. Je závazná pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy. 

4. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tuto přílohu 

následujícím způsobem:  

vyvěšením ve vestibulu školy,  

uložením ve sborovně školy, 

zveřejněním na www stránkách školy. 

5. Pedagogičtí zaměstnanci školy byli s přílohou seznámeni na pedagogické radě dne 25. 8. 

2020. 

6. Žáci školy byli s přílohou seznámeni třídními učiteli ve dnech 1. a 2. 9. 2020, seznámení je 

zaznamenáno v třídních knihách.  

7. Zákonní zástupci žáků byli seznámeni s přílohou zápisem do žákovských knížek, resp. 

internetových žákovských knížek ve dnech 1. – 2. 9. 2020.  

 

 

 

 

 

 

V Havířově dne: 25. 5. 2020                            Mgr. Jiří Brabec,v.r. 

               ředitel školy 

 

 

 
 

 

 


