
Vážení rodiče, žáci, 

Nadále bude hlavním informačním kanálem a úložištěm pro distanční výuku Moodle. Zde budou 

zveřejňovány instrukce, informace, podklady a úkoly pro jednotlivé předměty. 

Moodle bude využíván také pro individuální písemnou komunikaci, konzultace, dotazy apod.  
 

On - line výuka bude pak probíhat prostřednictvím MS Teams. 

V době distanční výuky  budou učitelé žákům k dispozici on - line v rozsahu rozvrhu jednotlivých tříd. 

Konkrétně to bude vypadat tak, že dle současného rozvrhu budou učitelé v jednotlivých hodinách 

připojeni prostřednictvím MS Teams. Hodiny budou rozděleny na povinné a nepovinné.  

 

Povinné vyučovací hodiny 

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. 

Povinné hodiny jsou označené popisem např. „olČJ“ (on - line český jazyk) v rozvrhu/suplování 
dané třídy v programu Bakaláři na www stránkách školy.  
V rozvrhu (suplování) budou také označeny hodiny, které odpadají. Jsou to hodiny, kdy  nebude učitel 
on-line přítomen, tedy nebude k dispozici ani za účelem on – line konzultací. 
 
Pokud bychom přešli na jiný systém, např. kalendář MS Teams, budeme vás o této změně informovat.  
 

Nepovinné vyučovací hodiny 

Jedná se o ostatní hodiny dle rozvrhu. V době těchto hodin bude vyučující daného předmětu připojen 
k počítači, stejně jako v povinné hodině a bude k dispozici žákům, kteří mohou s vyučujícím 
komunikovat, konzultovat ohledně probíraného učiva. Neúčast na těchto hodinách není ze strany žáků 
povinná a není ji třeba omlouvat.  
 
Učitel může individuálně vyzvat žáka/žáky k účasti na nepovinné on – line vyučovací hodině (např. 
z důvodu, že se žák nemohl zúčastnit povinné vyučovací hodiny, má s výukou problémy apod.), 
pak se tato “schůzka” stává pro žáka povinnou. 
  
On line schůzky (povinná výuka, konzultace) budou probíhat v MS Teams, kde byly za tímto účelem 
vytvořeny “týmy” – pro jednotlivé předměty dané třídy.  

 
Učitelé se stejně jako při běžné výuce budou připojovat dle rozvrhu.  
 
Žáci jsou přihlášeni ke schůzce (povinné výuce, konzultaci) různých předmětů dle rozvrhu 
prostřednictvím „týmu“ příslušného předmětu. Výuka, konzultace budou probíhat v čase 
stanoveném rozvrhem. 
 
 

V rozvrhu (suplování) budou také označeny hodiny, které odpadají. Jsou to hodiny, kdy  nebude 
učitel on-line přítomen.  
 



Výuka bude probíhat v souladu s rozvrhem, případné změny, přesuny povinných i nepovinných 

vyučovacích hodin mimo dobu stanovenou rozvrhem budou možné pouze se souhlasem vedení 

školy. 

Technika 

Pokud některý z žáků nemá techniku, jejímž prostřednictvím by se mohl distanční výuky účastnit, pak 

jsme v omezeném počtu, tedy v nutném případě, schopni techniku zapůjčit. To by probíhalo tak, 

že zákonný zástupce o zapůjčení požádá – e-mail tausova.jana@gykas.cz a následně bude vyzván, 

aby se dostavil do školy k sepsání protokolu o zapůjčení a jejímu vyzvednutí. Jsme schopni v omezené 

míře zapůjčit PC, nejsme však schopni zajistit internet, data. 
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