
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace

Uzákonění distanční formy výuky

Dle novely č 284/2020 Sb. zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je od 1. 10.
2020 distanční forma vzdělávání na střední a vyšší odborné škole podle § 25 odst.
d zařazena do zákonných forem výuky.  V případě přechodu školy (třídy, studijní
skupiny) na distanční výuku z vážných zdravotních, provozních či jiných důvodů,
je tato forma výuky pro žáky a studenty povinná, ostatním formám rovnocenná. 

§ 25 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.

Ing. Jana Rulcová, ředitelka SUPŠ a VOŠ Turnov

http://zakony.centrum.cz/skolsky-zakon/cast-1-paragraf-25
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