
Gymnázium J. A. Komenského s.r.o. 

 

Pokyn ředitele školy č.j. 11/2020 k pokračování distanční výuky pro nižší i vyšší stupeň gymnázia 

podle aktuálních opatření Vlády ČR s účinností ode dne 2.11. 2020 od 0:00 hodin do odvolání. 

 

1. Žáci gymnázia mají zakázánu osobní přítomnost ve škole. 

2. Pro žáky je povinné distanční vzdělávání, které probíhá podle platného rozvrhu školy.  

3. Jednotnou platformou pro vzájemnou komunikaci i online výuku je ESB-BAKA web.  

4. Zadání distanční výuky pro jednotlivé třídy a pro každou vyučovací hodinu s určením cíle hodiny 

je zveřejněno na E nástěnce školy ráno nejpozději do 8:25 hodin v aktuální den podle rozvrhu.  

5. Zadávání domácích úkolů viz Manuál č. 1 bod č. 7 pokynu:  

a) informativní – bez povinnosti odeslání  

b) s evidencí vypracování a elektronickým odesláním  

je v sekci Výuka – Domácí úkoly: Odevzdat termín–Předmět–Zadání-Zadáno termín-DCV s přílohou 

 -Vlaštovka .  

6. Stav domácích úkolů aktivních i minulých viz Manuál č. 2 bod č. 7 pokynu je v sekci Výuka-

Domácí úkoly žákům i rodičům zveřejněn takto: 

a) informativní úkol–pouze Odevzdat-Zadání–Zadáno (tento úkol není hodnocen) 

b) s evidencí vypracování a elektronickým odesláním  

- Odevzdat-Předmět-Zadání-Zadáno-Příloha          ÚKOL MUSÍ ŽÁK DO TERMÍNU SPLNIT  

- Odevzdat-Předmět-Zadání-Zadáno-Příloha           ÚKOL BYL ODESLÁN, NENÍ JEŠTĚ 

OPRAVEN/HODNOCEN/PŘIPOMÍNKOVÁN 

- Odevzdat-Předmět-Zadání-Zadáno-Příloha          ÚKOL BYL ODESLÁN, UČITELEM 

PŘIPOMÍNKOVÁN NEBO VRÁCEN K OPRAVĚ 

-   Odevzdat-Předmět-Zadání-Zadáno-Příloha   ÚKOL BYL ODESLÁN, opraven, je ukončen  

-  X   Odevzdat-Předmět-Zadání-Zadáno-Příloha    ÚKOL NEBYL ODESLÁN v termínu, je 

ukončen 

7. V ESB je na E Nástěnce žákům, rodičům a učitelům k dispozici 

a)  „Manuál č. 1. pro elektronické zadávání, zpracování, odesílání a hodnocení domácích úkolů 

v BAKA pro žáky. rodiče i učitele.“  

„Manuál č. 2 o stavu aktivních i minulých domácích úkolů, připomínkování úkolů v BAKA pro 

žáky, rodiče i učitele.“  

8. Účast žáků na online hodinách je od 2. 11. 2020 učiteli evidovaná a zaznamenaná v ETK pro 

zpětnou vazbu žáků, rodičů i pedagogů v ESB. Neúčast ze závažných důvodů lze omluvit dle postupu 

platného Školního řádu GJAK v ESB-Omluvenky. 

9. Informace o online hodinách jsou v ESB zadávány minimálně 48 hodin předem na E Nástěnku 

třídy. Jsou zaznamenány v ETK. Pro zapojení se do online výuky jsou odkazy vygenerované a 

zveřejněné na E Nástěnce předem.  

10. Omlouvání neúčasti na distanční výuce a online hodinách: V případě, že se žák z vážných důvodů 

(zdravotní, mimořádné technické problémy) nemůže distanční výuky zúčastnit nebo nemůže zadaný 

úkol ve stanoveném termínu splnit, musí být řádně omluven předem zápisem do Bakalářů-Omluvenky. 

Nezletilé žáky omlouvá zápise zákonný zástupce, zletilý žák se omlouvá sám. 

 

Přílohy: Manuál č. 1 a č 2., Print Screen z BAKA webu – Výuka – Domácí úkoly. 

 

V Dubí  dne 29.10.2020 J. Turková 

Zveřejněno na E Nástěnce školy a webu školy dne 29.10.2020 


