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Vážení zákonní zástupci, milí rodiče, milé studentky, milí studenti,  
 
distanční výuka na platformě Eduvidual a BBB probíhala od 5. 10. do 3. 11. 2020 
bezproblémově. Jak však mohu vidět na absencích, některé studentky a někteří 
studenti přesto měli zřejmě potíže s přihlášením.  
Tyto problémy nemají co do činění s OEGP nebo platformou Eduvidual, nýbrž souvisí 
s tím, že ani Rakousko, ani Česko (a zřejmě ani další země EU) nejsou zcela 
připraveny na život online.  
Rychlost internetového přenosu v běžné domácnosti je omezená a online konference 
nebo stahování více osobami současně vede automaticky k překročení časové lhůty a 
výpadku.  
Tyto problémy se vyřeší teprve tehdy, až bude přenos všude zajištěn širokopásmovým 
internetovým připojením (snad za 2 – 5 let), viz: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Breitband-Internetzugang 
https://en.wikipedia.org/wiki/Broadband_networks   
 
Od 4. 11. 2020 je online výuka nařízena i v Rakousku a vláda na to nebyla připravena. 
Platforma Eduvidual má příliš malou kapacitu na serverech, a tím se velmi zpomalila. 
Přihlášení je možné, pár minut to však trvá. Z toho důvodu bylo i přihlášení na 
videokonferenci na platformě BBB (která v zásadě funguje bez problémů, neboť 
nepracuje se serverem Eduvidualu) velmi složité.  
Protože od 4. 11. do 9. 11. byly se spojením problémy, absence za toto období 
nebudou započítávány. 
 
Pan Lacina (IT administrátor Rakouského gymnázia v Praze) se předčasně vrátil z 
nemocenské a na našem vlastním školním serveru nainstaloval software 
videokonference BBB. Tím už není třeba se na Eduvidual hlásit několik minut, 
studentky a studenti i vyučující se mohou připojit přímo přes link.  
 
Každé třídě proto zasíláme link do jejich virtuální učebny, v níž pak bude probíhat 
výuka. Na začátku dne se studentky/studenti mohou vložit přímo link do vyhledávače 
a zůstat tam po celou dobu výuky během dne. 
U vyššího stupně je třeba počítat s omezením: pokud dochází k dělení do skupin (VO, 
HO, TV, IVT etc.), učebna samozřejmě nebude fungovat a je nutné nadále používat 
kurzy BBB na platformě Eduvidual.  
 
Těším se na konstruktivní zpětnou vazbu.   
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