
   
 

   
 

Organizace distanční výuky - úpravy s platností 

od 1. 2. 2021 

č.j.02org. změna/2021/GVK 

S účinností od 1. 2. 2021 dochází k pokračování vzdělávání žáků školy distančním způsobem 

ve druhém pololetí školního roku 2020/2021. V organizaci výuky platí tyto pravidla (změny 

vyznačeny modře). 

Distanční výuka má dvě části: 

1) samostatná práce žáků dle zadání učitelů,  

2) online výuka s učiteli (aplikace Teams). 

1) Samostatná práce studentů  

bude probíhat podle úkolů a vzdělávacích materiálů zadaných vyučujícími. Zadávání úkolů v 

jednotlivých předmětech bude probíhat podle dosavadních pravidel: 

 v předmětech s dotací 1-2 hodiny týdně budou žákům předána zadání vždy jednou 

týdně v úterý do 14:00 hodin (In 2. r., D, Z, ZSV, semináře 3. ročník, …),   
 v předmětech s dotací 3-4 hodiny týdně budou předána zadání vždy dvakrát týdně, 

vždy v pondělí a ve středu do 14:00 hodin (např. ČJL, AJ, NJ, RJ, M, F, Ch, semináře 

4. ročník, ...). 

Výjimku z výše uvedeného tvoří v HV, VV, In (1., 4. roč.) –  jednou za 14 dnů a TV 

jednou za 4 týdny. 

2) Online výuka 

bude probíhat v souladu s rozvrhem online výuky s platností od 1. 2. 2021, který je umístěn na 

webu školy a v aplikaci Bakaláři.  

Žáci mají povinnost se online výuky účastnit dle následujícího klíče: 

 v ČJL ve všech ročnících a v AJ v 1. a 4. ročníku dvakrát týdně, 
 v ostatních předmětech s dotací 3-4 hodiny týdně vždy jednou za týden, 
 v předmětech s dotací 1-2 hodiny týdně vždy jednou za týden, výjimku mají In (1. a 4. 

ročník) a TV jednou za čtyři týdny.  

Distanční výuka je pro žáky povinná, tzn. musí odevzdávat vypracované zadané úkoly a také 

se povinně účastnit online výuky dle výše uvedených pravidel. Případná absence na výuce musí 

být řádně omluvena. Omluvení absence je v kompetenci třídních učitelů. 
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