GYMNÁZIUM JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o.,
se sídlem Bystřická 275/27, Dubí 41703, IČO 25018248
Pokyn ředitele školy č.j. 1/2021 k provozu školy a distanční výuce pro nižší i vyšší stupeň
gymnázia s účinností od 4. ledna 2021 od 0:00 hodin do odvolání,
dle nařízení Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020.
1. Pro žáky je povinné distanční vzdělávání v souladu s § 184 a) odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
(školský zákon).
2. Distanční vzdělávání probíhá podle aktuálního platného rozvrhu školy.
3. Jednotnou platformou pro vzájemnou komunikaci škola-žák–zákonní zástupci/rodiče je ESBBAKAWEB (elektronický systém Bakalář – dále jen ESB).
4. Žáci jsou povinni v pracovních dnech sledovat ENástěnku ESB a dbát pokynů jednotlivých
učitelů i asistentů pedagoga.
5. Zadání obsahu hodiny distanční výuky s určením jejího cíle zveřejnění učitel na ENástěnce třídy
podle rozvrhu nejpozději do 8:25 hodin daného dne v týdnu.
6. Online výuka (vybrané vyučovací hodiny) je pevně stanovena v rozvrzích tříd od 16. 11. 2020.
Žáci jsou povinni se online vyučování aktivně účastnit.
7. Je nutné dodržovat systém rozvrhu ve stálém režimu suchých a lichých týdnů. Od 4. 1.2021
navazuje sudý týden.
8. Informace o mimořádných online hodinách budou zadávány učiteli minimálně 48 hodin předem
na ENástěnku třídy.
9. Účast žáků na online výuce (jako součásti distanční výuky) je povinná. Učitel zaznamená neúčast,
pozdní příchod/přihlášení nebo dřívější odchod/odhlášení žáka do elektronické třídní knihy ESB.
10. Neúčast žáků na online výuce lze omluvit ze závažných důvodů v souladu s ustanovením
omlouvání nepřítomnosti žáka na vyučování dle Školního řádu GJAK. Důvod nepřítomnosti
uvádí zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák do ESB-Omluvenky
11. Nemůže-li žák z vážných důvodů (zdravotních, mimořádných technických aj. problémů) ve
stanoveném termínu splnit zadané úkoly distanční výuky, musí být řádně omluven předem
zápisem do ESB-Omluvenky takto:
a) na jednu vyučovací hodinu (kdy má úkol odevzdat) učiteli, který úkol zadal,
b) na více hodin (kdy má úkoly odevzdat-maximálně dva vyučovací dny) třídnímu učiteli
či zastupujícímu třídnímu učiteli,
c) nad dva dny řediteli školy písemným zápisem na předepsaných formulářích školy
(žádost o uvolnění z vyučování).
12. Nezletilé žáky omlouvá zápisem do sekce Omluvenky-ESB zákonný zástupce, zletilý žák se
omlouvá sám.
13. Hodnocení žáků probíhá v souladu s Klasifikačním řádem GJAK.
14. Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení
ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 (https://bit.ly/3lr1PEU), Metodika pro
vzdělávání distančním způsobem (https://bit.ly/3eUn2V5) a Metodika Ministerstva zdravotnictví
pro nařizování karantény ve školách (https://bit.ly/36ili3W).
15. Tímto se ruší s účinností od 4.1.2021 Pokyn ředitele školy č. 15/2020 ze dne 3.12.2020.
Mgr. Bc. Jaroslava Turková
V Dubí dne 2. ledna 2021
Zveřejněno dne 2.1.2020 na webu školy a BAKAWEBU E Nástěnce

QP-8/2020

