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Organizační opatření pro zajištění distančního vzdělávání ve Střední 

zemědělské škole a Středním odborném učilišti chladicí a klimatizační 

techniky, Kostelec nad Orlicí  

vzhledem ke Covid-19 

Vydala: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy                    

Platnost od: 1. 9. 2020 

Článek I. Úvodní ustanovení 

1. Tato směrnice upravuje základní podmínky vzdělávání v případě, že je nařízením karantény nebo 
mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole.   

2. Pravidla vyplývají z manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vydaným MŠMT 
dne 17. 8. 2020. 

3. Tato směrnice popisuje pouze ty podmínky vzdělávání, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) 
od standardních podmínek vyplývajících ze školských, pracovněprávních a dalších předpisů. 

Článek II. Předpokládané situace vzniklé v důsledku karantény nebo mimořádných opatření  

A) prezenční výuka  

• V případě, že se opatření či karanténa týká méně než 50 % žáků 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.  

• V tomto případě se bude poskytovat dotčeným žákům studijní podpora dle individuální dohody s žákem, 
případně zákonným zástupcem žáka.  

 
B) smíšená výuka  

• V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % žáků konkrétní třídy, bude škola povinně 
nepřítomné žáky vzdělávat distančním způsobem. Ostatní žáci pokračují v prezenčním vzdělávání.  

• Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami dle aktuálních personálních možností školy.  

• Distanční výuka bude probíhat formou on-line přenosů prezenční výuky, zadáváním materiálů a úkolů 
v Classroomu a dalšími formami dle individuální dohody s žáky, resp. zákonnými zástupci žáků. Distanční 
způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků.  

Zachování prezenční výuky pro ostatní žáky se bude řešit dle aktuální situace v jednotlivých případech.   
 
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, výuka pro tuto třídu probíhá výhradně 
distančním způsobem.  

• Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je zakázána přítomnost všech žáků, přechází 
na distanční výuku celá škola.  

• Distanční výuka bude vždy přizpůsobena jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také 
personálním a technickým možnostem školy.  
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