Realizace distanční výuky na Gymnáziu, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
Pravidla pro vzdělávání distančním způsobem byla stanovena ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod
č. 349/2020 sb. s účinností ode dne 25. srpna 2020.
Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Žáci či zákonní zástupci žáka jsou povinni absenci
v distančním vzdělávání omluvit.


Komunikace školy se žáky a jejich zákonnými zástupci
o Jednotnou komunikační platformou pro zadávání úkolů, zveřejňování výukových videí
a prezentací bude systém pro řízení výuky Google Classroom.
o Komunikace s rodiči bude probíhat prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři
(Komens) nebo cloudového balíčku pro komunikaci G Suite (Gmail).

Krátkodobé uzavření školy (např. karanténa)




Četnost zadávaných úkolů
o český jazyk, cizí jazyky, matematika (podle týdenní časové dotace, minimálně 2×)
o ostatní předměty s výjimkou předmětů výchovného charakteru (podle týdenní časové dotace,
minimálně 1×)
Termíny zadávání úkolů
o úkoly v jednotlivých předmětech budou zadávány pravidelně vždy ve stejný den (např. dějepis
v 1.A vždy v pondělí); den, který si vyučující zvolí, prokazatelně sdělí žákům a v případě nižšího
gymnázia také jejich zákonným zástupcům (Komens, Gmail)
o on-line synchronní výuka a videohovory dle uvážení učitele

Dlouhodobé uzavření školy (trvající déle než 14 dní)






Četnost zadávaných úkolů
o český jazyk, cizí jazyky, matematika (podle týdenní časové dotace, minimálně 1× týdně)
o ostatní předměty s výjimkou předmětů výchovného charakteru (1× týdně)
o předměty výchovného charakteru (1× za měsíc)
Termíny zadávání úkolů
o úkoly v jednotlivých předmětech budou zadávány pravidelně vždy ve stejný den (např. dějepis
v 1.A vždy v pondělí); den, který si vyučující zvolí, prokazatelně sdělí žákům a v případě nižšího
gymnázia také jejich zákonným zástupcům (Komens, Gmail)
o popř. v den on-line synchronní výuky
Četnost on-line synchronní výuky a videohovorů
o v každém předmětu minimálně 1× týdně s výjimkou předmětů výchovného charakteru
o výuka bude probíhat podle stanoveného rozvrhu
 při výuce matematiky a českého jazyka bude prima rozdělena na dvě skupiny (A1, A2)
 ostatní třídy budou rozděleny do menších skupin dle uvážení učitele

