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Vzdělávání žáků distanční formy studia probíhá dle Školního vzdělávacího programu gymnaziálního 

vzdělávání Gymnázia Teplice. 

Odlišnosti mezi denní a distanční formou vzdělávání jsou v organizaci studia a v různém učebním 

plánu. 

 

Organizace studia 

Organizace studia probíhá dle vnitřního předpisu školy. 

Distanční forma vzdělávání je založena převážně na samostatném studiu žáků. Škola jim poskytuje 

podporu pomocí informačních technologií. Žáci docházejí v průběhu školního roku vykonat 

předepsané zkoušky. 

Učební plán 

Obsah a rozsah vzdělávání je stanoven ŠVP denní formy studia. Učivo u distanční formy vzdělávání je 

rozloženo do jednotlivých ročníků odlišně od denního studia. Výstupy žáků zůstávají zachovány.  

 

 

Vzdělávání je bezplatné. 

Distanční studium 
Vnitřní předpis Gymnázia Teplice 

Článek 1 

Přijetí ke studiu 

Uchazeč podá přihlášku ke studiu. Podmínkou pro přijetí je ukončené základní vzdělání 

a úspěšnost při přijímacím řízení. 

Článek 2 

Uznání předchozích zkoušek 

Uchazeč, který již absolvoval alespoň část středoškolského studia, předloží o vykonaných 

zkouškách (resp. o uzavřených ročnících) vysvědčení. Vyhoví-li podmínkám pro postup do dalšího 

ročníku (semestru), daným vyhláškou MŠMT ČR o středních školách, budou mu zkoušky uznány a 

vykoná pouze ty, které mu chybějí k úspěšnému ukončení studia. 

 



Článek 3 

Délka studia 

Délka studia je standardně čtyři roky. V odůvodněných případech může být prodloužena na pět 

let. Jsou-li uchazeči uznány některé zkoušky dle § 2, může být délka studia naopak zkrácena.  

Článek 4 

Obsah studia 

Obsah studia je vychází ze školního vzdělávacího programu gymnaziálního vzdělávání 

Gymnázia Teplice. Z učebního plánu jsou však vyjmuty předměty výchovného charakteru.  

Článek 5 

Organizace studia 

Distanční forma vzdělávání je založena převážně na samostatném studiu uskutečňovaném 

převážně dálkově pomocí informačních technologií. Žák je povinen pracovat dle pokynu vyučujícího 

(vypracovat seminární práce, domácí úkoly apod.) a v termínech stanovených ředitelem složit zkoušky 

předepsané pro daný ročník. 

Informace o organizaci studia jsou vyvěšeny na webových stránkách školy. 

Zkoušky probíhají na základě individuální domluvy žáka s vyučujícím, včetně náhradního 

termínu pro zkoušky za první pololetí. Náhradní termín pro zkoušky za druhé pololetí určí ředitel. Konají 

se zpravidla v posledním srpnovém týdnu a jejich rozpis je zveřejněn na webových stránkách školy. 

Článek 6 

Konzultace 

Žák má možnost v termínech domluvených s vyučujícími účastnit se konzultací učiva předmětů, 

z nichž bude dělat zkoušky. Konzultace probíhají převážně prostřednictvím elektronické pošty.  

Článek 7 

Zkoušky 

Žák vykoná zkoušky v předmětech, které stanoví učební plán studia distanční formy vzdělávání, 

a to nejpozději do 31. ledna za 1. pololetí a do 30. června za 2. pololetí. Každou předepsanou zkoušku 

může uchazeč opakovat nejvýše dvakrát. V předmětech, kde je to stanoveno osnovami, koná žák také 

zkoušku písemnou. 

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, musí vykonat zkoušky v náhradním termínu 

nejpozději do 31. března. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí 

nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani 

v náhradním termínu, neprospěl. 

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, musí vykonat zkoušky v náhradním termínu 

stanoveném ředitelem školy. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 

Rozsah látky ke zkoušce a podmínky, za nichž může ke zkoušce přistoupit, si žák domluví 

s vyučujícími individuálně, v souladu se zveřejněnou dokumentací na webových stránkách školy. 



V maturitním ročníku je termín vykonání všech zkoušek dán termínem klasifikační porady tříd 

denního studia. K maturitní zkoušce může žák přistoupit pouze tehdy, vykonal-li všechny předepsané 

zkoušky a prospěl ke dni klasifikační porady. 

Článek 8 

Ukončení studia 

a) maturitní zkouškou 

Žák je povinen sledovat webové stránky školy a plnit pokyny třídního učitele. Informace o 

termínech maturitní zkoušky budou vyvěšeny na webových stránkách školy. Žák bude prostřednictvím 

elektronické pošty vyzván, aby vyplnil přihlášku k maturitní zkoušce. Nepodá-li student přihlášku 

v předepsaném termínu, nemůže k maturitní zkoušce přistoupit. 

b) nesplněním podmínek 

Nesloží-li žák zkoušky v předepsaných termínech, přestává být studentem gymnázia. 

 

 

Zpracovala Ševčíková 

1. září 2018 


