
INFORMACE PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 
v souvislosti s opatřeními k zamezení dalšího šíření infekčního onemocnění 

COVID-19 
 

Milí žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci, 

na základě dnes oficiálně sděleného Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje 

se sídlem v Karlových Varech č. 4/2020, se na vyšším stupni gymnázia1 nejméně na 14 dní2 

zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách a vyšší stupeň gymnázia přechází na distanční 

způsob výuky. 

Zhruba po 10 dnech (tj. někdy ve středu 14. října) by mělo být jasné, zda přijatá opatření 

zafungovala (tj. došlo k poklesu reprodukčního čísla3), nebo nikoliv a bude potřeba distanční 

výuku prodloužit. 

Tento zákaz se nevztahuje na nižší stupeň osmiletého programu gymnázia, kde žáci plní 

povinnou školní docházku. Osm tříd nižšího gymnázia4 pokračuje v prezenční výuce podle 

pravidelného rozvrhu. Pouze se na nižším stupni zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále 

pokračuje, ovšem bez zpěvu) a zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze 

naplnit jakýmkoliv jiným obsahem).  

 

Povinná distanční výuka bude realizována  

a) Formou (on-line) synchronní výuky (videokonference Google Meet). Na všechny 

videokonference pro žáky dané třídy je vytvořen jednotný odkaz, který je jako interaktivní 

umístěn do Bakalářů. Samostatný odkaz je vytvořen pro jazykovou skupinu (třída dělena) a 

volitelné předměty (zde se schází žáci z různých tříd). Žákům doporučujeme, aby si příslušné 

odkazy uložili mezi záložky na svém webovém prohlížeči. Minimální počet on-line hodin 

(videokonferencí) v každém předmětu (vyjma výchov a laboratorních prací, které jsou 

pozastaveny) je jedna hodina týdně (alespoň jako konzultační). Maximální počet pak tři hodiny 

týdně pro daný předmět. 

Upravený rozvrh hodin synchronní výuky (rozpis videokonferencí) bude zaslán 

prostřednictvím ŠIS a zpřístupněn na webových stránkách školy. 

b) Na zbylé (on-line) asynchronní hodiny v rámci časové dotace předmětu bude žákům 

ukládáno plnění nejrůznějších typů aktivit. 

Základním komunikačním prostředkem mezi učitelem a žákem (rodičem, resp. zákonným 

zástupcem) je školní informační systém (ŠIS) Bakaláři – zejména části určené pro zadávání 

uložených úkolů a Komens. Pro realizaci distanční výuky je také možno využít virtuální učebnu 

Google Classroom a platformu Moodle pro elektronické kurzy v prostředí internetu. 

                                                           
1 Tj. kvinty až oktávy osmiletého studijního programu a celý čtyřletý program. 
2 Tedy nejméně do pátku 16. října. 
3 Reprodukční číslo R udává průměrný počet dalších osob, které přímo nakazí jeden nakažený pacient. Např. 
reprodukční číslo 2 znamená, že jeden nemocný nakazí přímo další dvě osoby, které mohou nemoc dále šířit. 
Aktuální R = 1,26 až 1,29. 
4 Tj. primy, sekundy, tercie a kvarty. 



V případě, že Vaše domácnost není technicky připravena na on-line výuku, kontaktujte 

obratem školu (kontaktní osobou je vedoucí školního poradenského pracoviště PaedDr. Ellen 

Mlátilíková, tel.: 731 688 641, e-mail: mlatilikova@gymcheb.cz); chybějící technika Vám může 

být bezplatně zapůjčena nebo Vám škola nabídne náhradní způsob doručování úkolů 

(papírová forma zadání úkolů k vyzvednutí v dohodnutý termín ve škole). 

 

Průběh distanční výuky se řídí Metodickým doporučením vzdělávání distančním způsobem 

MŠMT ČR (Praha, 23. 9. 2020), který naleznete v příloze a také na webových stránkách školy. 

Změna školského zákona5 ukládá povinnost účastnit se distanční výuky, žáci jsou povinni 

vzdělávat se distančním způsobem. 

Během distanční výuky se vede třídní kniha a kontroluje a zaznamenává absence žáků. Jako 

nepřítomný (v hodinách synchronní výuky) bude označen žák, který se hodiny neúčastnil. U 

zbylých hodin z celkové hodinové dotace daného předmětu se zapisuje absence zpětně, pokud 

žák neplní zadané aktivity, resp. neodevzdá do požadovaného termínu uložené úkoly6. 

 

Všem děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví a hodně sil ke zvládnutí úkolů, které 
jsou před námi. 
S přátelským pozdravem 

Jaroslav Kočvara 
ředitel školy 
 

                                                           
5 Novela školského zákona byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 349 a nabyla účinnosti 25. 8. 2020. 
6 Nikoliv nezbytně správné a úplné. 
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