Vážení zákonní zástupci, žáci,
od 4. 1. 2021 se bohužel opět všechny ročníky a třídy našeho gymnázia vracejí k distanční výuce.
Organizace a základní pravidla distanční výuky zůstávají nezměněna.
Po dobu distanční výuky bude přístup do školy umožněn individuálně zákonným zástupcům nezletilých žáků,
případně zletilým žákům, jen v odůvodněných případech (vyzvednutí věcí apod.) a to po předchozí domluvě
s vedením školy.
Žáci budou hromadně odhlášeni ze stravování. Dosud nemáme informace, zda bude z epidemiologického
hlediska stravování žáků umožněno. Pokud ano, pak se budou moci žáci ke stravování ve školní jídelně přihlásit
a tuto možnost i po dobu distanční výuky využít.

Pravidla a organizace distanční výuky
V době distanční výuky budou učitelé žákům on - line k dispozici. V jednotlivých hodinách budou připojeni
prostřednictvím MS Teams. Hodiny budou rozděleny na povinné a nepovinné.
Povinné vyučovací hodiny
Povinné hodiny jsou označené v rozvrhu (suplování) dané třídy v Bakalářích na www stránkách školy. V těchto
hodinách bude probíhat on – line výuka a žáci jsou povinni se jí účastnit. Pokud se žák nemůže takové hodiny
účastnit, pak musí být zákonným zástupcem z výuky omluven e-mailem třídnímu učiteli a v kopii vyučujícímu
daného předmětu.
Nepovinné vyučovací hodiny
Ostatní hodiny dle rozvrhu, kdy budou učitelé k dispozici formou on-line konzultací. V době těchto hodin

bude vyučující daného předmětu on - line, stejně jako v povinné hodině a bude k dispozici žákům,
kteří mohou s vyučujícím komunikovat, konzultovat ohledně probíraného učiva. Neúčast na těchto
hodinách není povinná a neúčast tedy není třeba omlouvat, není - li vyučujícím stanoveno jinak
např. z důvodu „nařízené“ individuální konzultace, on – line testování, zkoušení apod.
On - line schůzky budou probíhat v „týmech“ jednotlivých předmětů dané třídy, popřípadě v týmech skupin
předmětů (předměty dělené na skupiny – jazyky, semináře apod.). Žáci se ke schůzkám jednotlivých
předmětů (on-line výuce, konzultaci) přihlašují dle rozvrhu.
V rozvrhu (suplování) budou také označeny hodiny, které odpadají. Jsou to hodiny, kdy nebude učitel online přítomen.
Platforma pro vzdělávání
Jako základní prostředí pro distanční výuku bude i nadále využíván program Moodle. Zde budou
zveřejňovány instrukce, informace, podklady pro jednotlivé předměty, odkazy na další platformy. Vedle
programu Moodle jsou jako základní aplikace využívány MS Teams. Ty jsou určeny především pro
“videoconference”. Nad rámec těchto dvou nástrojů mohou učitelé využívat pro výuku i další programy,
aplikace apod.
Technika
V případě technických obtíží kontaktujte paní profesorku Mgr. Janu Taušovou: tausova.jana@gykas.cz.
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