
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace 

 

Výuka na dálku 

V souvislosti s právními předpisy, Metodickým doporučením MŠMT ze dne 23. 9. 2020 a 

opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 se od 12. 10. 2020 upravuje organizace výuky na 

Gymnáziu U Balvanu takto: 

1. Škola po dobu uzavření pro prezenční výuku přechází na výuku na dálku, prozatím na 

období od 12. 10. do 23. 10. 2020. Výuka touto formou bude zahájena v pondělí 12. 

10. 2020 počínaje 3. vyučovací hodinou. 

 

2. Výuka na dálku bude organizována především formou on-line výuky, a to podle 

stávajícího rozvrhu hodin. Žák je tedy přítomen při výuce na dálku podle denního 

rozvrhu hodin. Z rozvrhu hodin se vyjímají vyučovací předměty tělesná, výtvarná a 

hudební výchova a laboratorní cvičení. Pro žáky 4. ročníku, kteří uvažují o maturitní 

zkoušce z výtvarné či hudební výchovy, připraví vyučující těchto předmětů vhodnou 

formu on-line konzultací nebo předání výukových materiálů k samostudiu. 

 

3. Vyučovací jednotku využije vyučující jedním z těchto způsobů: 

Přímá on-line výuka za pomoci videokonferenčních nástrojů či přenosu vyučovacích 

hodin. 

Nepřímá on-line výuka prostřednictvím určeného komunikačního nástroje (Google 

učebna). 

Konzultační hodina pomocí přímé či nepřímé on-line výuky. 

 

4. Předávání informací 

K předávání informací využijí vyučující systém Bakaláři Komens a Google učebna, 

které umožňují cílit informace na jednotlivé třídy, žáky i na rodiče. 

 

5. Hodnocení žáků 

Hodnocení žáků bude zaměřeno na včasnost a úplnost odevzdávaných úkolů a 

v přímé on-line výuce na přítomnost a spolupráci žáka při této formě výuky, a to 

ve formativním hodnocení typu „splnil“ či „nesplnil“, případně bodováním. 

V případě on-line testů či individuálního hodnocení prostřednictvím 

videokonferenčních nástrojů lze žáka hodnotit klasifikační stupnicí nebo jinou 

formou, kterou lze na klasifikační stupnici převést. 

 

6. Omlouvání nepřítomnosti žáka na výuce na dálku 

Omlouvání se řídí školním řádem. Pokud se žák nemůže ze zdravotních či jiných 

závažných důvodů účastnit výuky na dálku, omluví nepřítomnost ve výuce zákonný 

zástupce nebo přímo zletilý žák, a to do 3 kalendářních dnů od započetí absence. 

 

 



7. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Vyučující podle individuálních potřeb žáka přizpůsobí výuku těchto žáků v souladu 

s doporučením školského poradenského zařízení a podle možností a podmínek výuky 

na dálku. 

 

     8. Podzimní prázdniny 

 se organizačním opatřením ministra školství prodlužují na období od 26. do 30. 10. 

 2020. 

     

 

V Jablonci nad Nisou dne 9. 10. 2020  Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy  

  

 


