
 

Vážení rodiče, vážení žáci,  

 

níže Vám posílám základní pravidla fungování distančního vzdělávání, které je nově dle školského 

zákona pro žáky povinné: 

 

1. Na nižším a vyšším gymnáziu učíme podle stávajícího rozvrhu, na nižším prezenčně, na vyšším 

distančně na jednotné platformě Google Classroom.  

2. Hlavním komunikačním kanálem ve styku s rodiči jsou Bakaláři Komens, vyučovací a komunikační 

platformou pro žáky je Google Classroom. 

3. Minimálně polovinu týdenního úvazku budou učitelé k dispozici žákům v době hodin podle rozvrhu 

tzn. budou on-line připojeni na odkazu na Google Meet, který je v kurzu, na začátku hodiny 

vygenerují pro žáky kód, dále telefonicky, e-mailem atd. 

4. Všichni žáci vyššího gymnázia byli proškoleni v užívání GC, v pravidelných intervalech kontrolují své 

e-mailové schránky či stránky své třídy v určitém předmětu v rámci aplikace Google Classroom a plní 

zadané úkoly jednotlivých učitelů, případně se účastní další studijní činnosti v rámci jiné aplikace 

Google Meet. 

5. V případě zdravotní indispozice se žák předem omluví svému vyučujícímu. 

6. Povinností žáka je uvést svůj počítač do provozuschopného stavu před začátkem výuky. Pokud 

technické možnosti studenta neumožňují aplikaci kamery, oznámí žák toto dopředu svému 

vyučujícímu. 

7. V třídní knize na nižším gymnáziu pokračujeme v zapisování hodin a totéž bude platit pro vyšší 

gymnázium, kde uvádíme DV off-line/on-line + zápis tématu hodiny, včetně zápisu absence žáků, 

kteří se Vám při on-line výuce neúčastní. 

8. Všichni žáci vyššího gymnázia na DV musí sledovat suplování nepřítomných vyučujících na nižším 

gymnáziu, aby věděli, že jim též z důvodu nemoci vyučujícího může on-line výuka odpadnout. 

9. Pracovní doba všech vyučujících bude minimálně od 7:45 do 12:00 pro potřeby zajištění dohledu 

a suplování hodin na nižším gymnáziu. Po 12:00 se všichni řídí svým rozvrhem, který dodržují. 

Vyučující budou sledovat pohotovosti a rozpis suplování. 

10. Vyučující tělesné výchovy si upraví formu a obsah výuky ve smyslu nařízení vlády. Nebude-li možno 

realizovat vycházky venku, budou např. promítat výukové instruktážní filmy, filmy se sportovní 

tématikou (olympijské hry), vysvětlovat teorii a pravidla her, žáci sami mohou vytvářet prezentace 

na téma můj oblíbený sport, apod. Předmět HV na nižším gymnáziu bude probíhat bez zpěvu. 

11. V dodatku školního řádu pro distanční výuku platí: „Všichni žáci mají povinnost se řádně účastnit 

distanční výuky. Zákonní zástupci během distanční výuky respektují pravidla pro omlouvání 

nepřítomnosti žáků podle bodu I. 1. školního řádu a doporučuji kontrolovat jedenkrát týdně 

Bakaláře Komens a hodnocení žáků.“ 

Mgr. Aleš Janoušek, v. r.  

 


