
Aktuální stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ohledně dálkového 

(distančního) vzdělávání žáků.  

Možnosti podpory školy rodinám žáků. 

 

Vážení rodiče (zletilí žáci), 

MŠMT ČR aktuálně upravilo své stanovisko ohledně dálkového vzdělávání žáků. Nyní už 

nedoporučuje, ale požaduje, aby školy v co největší míře využívaly dálkový způsob vzdělávání 

jako zcela legitimní formu výuky1. Zakázána je pouze osobní přítomnost žáků při vzdělávání ve 

školách.  

Gymnázium Cheb je připraveno udělat maximum, aby zajistilo nezbytné prostředky pro 

domácí vzdělávání (tj. zejména zadání úkolů, přístup k učebním materiálům a zpětnou vazbu) 

i těm rodinám, které nemají potřebné vybavení pro spojení na dálku. 

Pro žáky, kterým toto vybavení chybí, nabízí škola možnost zápůjčky notebooku. V případě 

zájmu se obracejte na pověřeného koordinátora Mgr. Bc. Romana Adlera (e-mail: 

adler@gymcheb.cz; tel.: +420 777 696 158). Po sumarizaci a vyhodnocení žádostí budou 

připraveny smlouvy o zápůjčce.  

V rámci podpory žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí je možné využít nabídky 

neomezených dat, kterou pro mimořádnou situaci připravily společnosti O2 či T-Mobile.   

V případě nezbytnosti poskytne škola také tištěné podklady pro dálkovou výuku (výukové 

materiály, pracovní sešity a listy, testy apod.) jejich rozmnožením a zasláním2, případně zvolí 

jiný vhodný způsob.  

Na základě požadavků a doporučení MŠMT aktualizuje vedení Gymnázia Cheb v součinnosti s 

Radou školy pokyn pro postupy učitelů při dálkové výuce (včetně úpravy pravidel hodnocení 

pro tento způsob vzdělávání) a seznámí s ním také žáky a jejich zákonné zástupce. 

I nadále bude škola monitorovat stanoviska nadřízených orgánů a v případě potřeby 

stanovená pravidla upřesňovat a doplňovat (sdělení zveřejní na webových stránkách školy a 

rozešle pomocí školního informačního systému Bakaláři). 

Vážení rodiče, uvědomujeme si, že nastavený způsob dálkového vzdělávání je pro řadu žáků a 

rodičů zcela nový, učíme v nouzové situaci, na kterou nikdo nebyl zcela připraven, a 

samozřejmě se  mohou objevovat některá úskalí, která zvládneme pouze společným úsilím. 

Děkujeme Vám za dosavadní i budoucí spolupráci a za vzájemné pochopení a respekt. 

 

Přejeme všem hodně síly a pevné zdraví. 

S pozdravem 

Jaroslav Kočvara 
ředitel školy 

                                                           
1 Viz http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru [cit. 20. 03. 2020, 7:00 
h]. 
2 Tato možnost není náhradou za žákům předepsané učebnice a pomůcky. 
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