Na základě Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje č. 3/2020
se od 5. 10. do 18. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků vyššího stupně gymnázia na středním
vzdělávání ve školách. Z tohoto důvodu bude po tuto dobu probíhat pro žáky vyššího stupně
gymnázia (kvinta, sexta, septima a oktáva) distanční výuka.

Organizace výuky
Účast na distanční formě vzdělávání je pro všechny žáky vyššího stupně gymnázia povinná. Všichni žáci
vyššího stupně gymnázia se při distanční výuce zúčastňují vyučovacích hodin dle stálého rozvrhu hodin
a aktuálního suplování. Aktuální změny ve stálém rozvrhu se žákům zobrazují v příslušných modulech
aplikace Bakaláři.
Vyznačené hodiny ve stálém rozvrhu nebo hodiny dle domluvy s vyučujícím se vyučují online
synchronní formou zpravidla v prostředí Meet v rámci školního balíčku G Suite. Žáci jsou povinni se
k těmto hodinám připojit. Rozvrhy hodin s takto vyznačenými hodinami byly zveřejněny na nástěnce
školy a jsou přiloženy k těmto pravidlům.
Ostatní (tj. neoznačené) hodiny jsou vyučovány jinou formou distanční výuky (asynchronní výuka), např.
v prostředí Google Classroom (Učebna) v rámci školního balíčku G Suite. Tímto způsobem mohou být
např. zadávány úkoly či projekty k vypracování, samostudium aj., včetně termínu odevzdání či splnění
těchto činností. Žák v těchto hodinách nemusí být přítomen online, přesto je výhodné využít tento čas
k vypracování zadaných úkolů či ke konzultaci s vyučujícím daného předmětu.
Distanční forma vzdělávání je provozována prostřednictvím balíčku G Suite. Žáci se do tohoto prostředí
přihlašují pomocí svých školních mailových účtů. Bližší pravidla stanoví školní řád a jeho dodatky.
Hodnocení činností žáků může probíhat formou klasifikace. Klasifikace bude průběžně zadávána do
systému Bakaláři.

Absence
V digitální třídní knize v Bakalářích se evidují absence žáka. Důvody absence žáka je třeba dokládat
běžným způsobem dle pravidel ve školním řádu.
U hodin se synchronní výukou se eviduje přítomnost či nepřítomnost žáka v dané hodině dle účasti či
neúčasti na Meetu.

U hodin s asynchronní výukou se eviduje přítomnost či nepřítomnost žáka v dané hodině až na základě
splnění (vypracování, odevzdání) či nesplnění (nevypracování, neodevzdání) úkolu zadaného v této
hodině v dohodnutém termínu; jedná se tzv. jiné plnění docházky.

Zapisování do třídní knihy
V třídní knize se vedou všechny hodiny dle stálého rozvrhu a aktuálního suplování. Zapisuje se vše dle
zažitých pravidel (číslo hodiny, probrané učivo, absence, …)
Do třídní knihy, do části Domácí úkoly, se zapisují zadané úkoly, projekty, činnosti atd., které byly
zadány vyučujícím v rámci synchronní i asynchronní hodiny.

Obědy
Žáci, kteří se účastní distanční výuky mají právo odebrat (např. do vlastního jídlonosiče) ve školní jídelně
oběd za dotovanou cenu. Obědy je možno odebrat každý pracovní den v době od 11.00 do 11.30 hod.
Stravování, tedy vlastní konzumace tohoto jídla ve školní jídelně je však žákům v distanční formě
vzdělávání zakázána.
Obědy jsou všem žákům na dobu distanční formy vzdělávání automaticky odhlášeny. Každý, kdo bude
chtít obědy odebírat, si je musí pro příslušný den přihlásit/objednat a to v běžném časovém předstihu dle
pravidel školní jídelny.

Formy komunikace
Komunikace s žáky může probíhat prostřednictvím systému Bakaláři nebo v příslušných aplikacích
balíčku G Suite. Komunikace s rodiči probíhá prostřednictvím systému Bakaláři.
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