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Pravidla distanční výuky - pro celou školu (část školy): 

 

(i) Základní komunikační a informační platformou distanční výuky jsou Bakaláři.  

- vyučující do nich provádí zápisy všech hodin a úkolů. 

- ke komunikaci se žáky dále vyučující využívá jejich školní email (…@gymoa.cz), popřípadě 

nástroje MS Office 365, například MS Teams 
 

(ii) K výukovým a studijním účelům (videokonference, testování a podobně) je využíván 

Microsoft Office 365 (doplňkově Moodle a další). 
 

(iii) Je-li celá třída (škola, část školy v karanténě) je stanoven MAXIMÁLNÍ počet 

videokonferencí za týden takto = týdenní počet hodin (včetně půlených a praktik) / 2  
1 hod/týd = max 1 konf za 14 dní, 

2 hod/týd  = max 1 konf za týden 

3-4 hod/týd = max 2 konf za týden 

5-6 hod/týd = max 3 konf za týden 

(u odborných předmětů SŠ – možno přidat 1 hodinu navíc) 
 

(iv) Hodiny, o kterých není videokonference, slouží ke konzultacím (online – přes různé 

platformy nebo offline či písemným) a dále k samostudiu, případně testování (online / 

offline). 
 

(v) Studijní materiály použité v hodině videokonferencí, popřípadě zadané k samostudiu či 

procvičování (prezentace, texty, zadávané úkoly, videa, apod.) sdílí vyučující v daném 

předmětu v týmu MS Office 365 (výjimečně v Moodlu) – tyto materiály jsou sdíleny po celý 

školní rok (bez ohledu na délku distanční výuky). - toto se netýká klasických materiálů v tištěné 

podobě (učebnice, pracovní sešity, povinné časopisy, různé vytištěné texty, …). 
 

(vi) Distanční výuka je pro studenty povinná – pravidla zapisování a omlouvání absencí: 

a) Dopředu známé absence třídní učitel předem vyznačí u všech předmětů daný den. 

b) Vyučující u svého předmětu zapisuje zpětně absence u nepřítomných na DV - tyto omlouvá 

třídní učitel zpětně na základě omluvenky od studenta-rodiče. (Pro vlastní omlouvání absencí při 

distanční výuce platí stejná pravidla dle školního řádu jako při prezenčním studiu.)  
 


