
Dálkové studium 

 

Dálkovou formou vzdělávání se rozumí samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 - 220 

konzultačních hodin ve školním roce (§ 25 odst. 2c) zákona 561/2004 Sb.).  

Dálkové studium ve škole probíhá konzultačním způsobem, konzultace jsou vedeny zásadně v sobotu. Na 

každý školní rok jsou vždy předem stanoveny termíny sobotních konzultací.  

V každém pololetí aktuálního školního roku je stanoveno 6 sudých a 6 lichých sobot, termíny stanovuje 

ředitelka školy.  

 

Termíny konzultací dálkového studia jsou zveřejněny na webových stránkách školy a jsou součástí 

výchovně vzdělávacího programu na konkrétní školní rok. Rozvrh konzultací jednotlivých předmětů na 

určené soboty je připraven podle učebního plánu stanoveného školním vzdělávacím programem. 

 

Žák je povinen dostavit se vždy na první konzultaci v každém pololetí. Docházka na běžné konzultace 

se v dálkovém studiu nesleduje, není tedy nutno se omlouvat. Na první konzultaci každého předmětu 

v daném pololetí vyučující sdělí žákům své požadavky - podmínky úspěšného absolvování předmětu a 

podmínky klasifikace. Žák je povinen tyto požadavky splnit.  

 

V průběhu konzultací učitel vykládá látku, zkouší, zadává písemné práce a testy, klasifikuje. Stěžejní část 

výuky se opírá o samostudium a samostatnou domácí přípravu žáků. 

 

Klasifikaci je nutno ukončit na poslední konzultaci v každém pololetí školního roku. Žák, kterého není 

možné hodnotit na poslední konzultaci, má po dohodě s vyučujícím možnost využít jednotný náhradní 

termín, tímto termínem je také sobota.  

 

Ve 2. pololetí v koncovém ročníku je pouze 5 konzultací, žák musí být hodnocen v termínu poslední 

konzultace, aby mohl v řádném termínu vykonat maturitní zkoušku. Je-li žák v tomto pololetí 

nehodnocen, využije pro doklasifikaci stanovený náhradní termín (nemůže tedy vykonat maturitní 

zkoušku v řádném termínu). 

 

Žák si může s vyučujícím dohodnout individuální konzultace a také individuální termín zkoušení. 

Rozhodnutí o konkrétním termínu individuální konzultace či zkoušení přísluší učiteli daného předmětu. 

Individuální termín zkoušení pro klasifikaci v daném pololetí nesmí být stanoven později, než je jednotný 

termín pro zkoušky v náhradním termínu stanovený ředitelkou školy. 

 

Pro chování žáků dálkové formy vzdělávání ve škole a v areálu školy platí ustanovení školního řádu 

stejně, jako pro žáky denního studia, pouze se nevyhodnocuje docházka (absence, pozdní příchody ap.). 

 

Na začátku školního roku si můžete ve škole zakoupit pracovní sešity pro některé předměty. 

 

I. pololetí zk.

sudý týden 8.9 6.10 20.10 3.11 1.12 15.12 5.1

lichý týden 1.9 15.9 13.10 10.11 24.11 8.12 12.1

II. pololetí zk.

sudý týden 9.2 23.2 9.3 23.3 6.4 18.5 1.6

lichý týden 2.2 2.3 30.3 13.4 27.4 25.5 8.6
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