
Vážení rodiče, 

na základě Usnesení vlády ČR č. 408/2020 Sb., o přijetí krizového opatření ze dne 12. 10. 2020 došlo od 14. 10. 2020 

k uzavření základních/středních škol. 

Od tohoto dne se na základní/střední školy vztahuje povinnost distančního způsobu vzdělávání za podmínek 

stanovených v ust.  § 184 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále je „školský zákon nebo ŠZ“) a dalších právně souvisejících 

právních předpisů ČR.  

Dovolujeme si Vás upozornit, že distanční výuka je ze zákona povinná a zákonní zástupci zodpovídají za to, že se do ní 

žáci (Vaše děti) zapojí. Každá osoba jako rodič je povinna si řádně plnit svoji rodičovskou povinnost vyplývající z ust. § 

858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, neboť jako rodičové také odpovídáte za 

výchovu a vzdělání svého dítěte. 

Informace o této skutečnosti (distančního vzdělávání) jsou se všemi aktualizacemi od 14. 10. 2020 zveřejňovány na 

webu, profilu médií a školy.  Kromě toho jste byli na tuto skutečnost upozorněni. 

Dle ust. § 50 odst. 1) v přímé souvislosti s ust. § 22 škol. zákona a v souladu se Školním řádem naší školy platí 

povinnost zákonného zástupce omluvit a dokládat neúčast žáka na vyučování, bez ohledu na to, zda se jedná o 

prezenční či distanční způsob vyučování. Toto ustanovení § 50 navazuje na § 22  ŠZ, podle kterého jsou zákonní 

zástupci žáků povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy (rozumí se tím prezenční i distanční vzdělávání) a podle 

kterého jsou zákonní zástupci žáků povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka z vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem. 

Péče o řádnou docházku žáka do školy a o jeho řádné vzdělávání, a s tím spojené omlouvání a dokládání jeho 

nepřítomnosti ve vyučování je primární zákonnou povinností a odpovědností zákonného zástupce žáka a proto všechny 

dotčené 

v y z ý v á m e 

abyste se bezodkladně aktivně se svým dítětem zapojili do distanční výuky a pokud tomu brání objektivní důvody, tak jej 

obratem škole sdělili a prokazatelným způsobem doložili, proč se Váš syn, dcera se této distanční výuky nezúčastňuje.  

 

Poučení 

Pokud bez náležité omluvy nebo bez dostatečných objektivních důvodů na tuto výzvu od školy nebudete bezodkladně 

reagovat, se Školou spolupracovat a komunikovat, tak jak výše uvedeno, může škola s ohledem na závažnost situace po 

opakované výzvě, uvědomit orgán sociálně-právní ochrany dětí pro podezření, že rodič si neplní svoji zák. povinnost dle 

ust. § 858 občan. zákona. V případě opakovaných neplnění Vašich právních rodičovských povinností bude dán podnět 

orgánům činným v tr. řízení pro podezření porušení ust. § 201 zákona č. 40/2009 Sb., tr. zákona ve znění pozdějších 

předpisů. 

Věříme, že další spolupráce se školou bude probíhat podle pravidel a škola se bude snažit pro Vašeho syna, dceru i za 

této těžké situace (covidové opatření) zajistit maximum školního vzdělávání.  

 

V Čerčanech dne 20. 11. 2020                                                       

S pozdravem 

 Ing. Miroslav Král, ředitel školy 


