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           30. 4. 2020 
 
 
Distanční výuka od 4. 5. 2020 – třídnické hodiny 
 
 
Milé kolegyně, milí kolegové, 
 
naše naděje, že se snad v květnu přeci jen budeme moci vrátit k normálnímu 
vyučování, se bohužel nenaplnily. Distanční výuka bude pokračovat ještě dalších 4 
nebo 6 týdnů; od 11. 5. 2020 pro některé kolegyně a kolegy také distanční výuka 
současně s konzultačními hodinami pro maturantky a maturanty ve škole. 
Ve většině předmětů dochází i formou distančního vyučování k předávání vědomostí, 
co však chybí, je osobní kontakt mezi vyučujícími a studujícími, který je zásadním 
předpokladem „učení“.  
 
Někteří vyučující již i nyní opakovaně využívají online výuku, aby se dařilo udržovat 
lepší kontakt s žákyněmi/žáky.  
 
Zavedení povinné online výuky v předmětech němčina a angličtina 
 
V 1. až 5. ročnících je od 4. května 2020 v předmětech angličtina a němčina povinná 
nejméně jedna hodina online výuky týdně. Doporučuji v těchto hodinách hlavně 
konverzaci, která žákům a žákyním přinese více jazykové praxe.   
V předmětu angličtina by měl kolega Neil Wiltshire věnovat konverzaci s žákyněmi a 
žáky nejméně jednu hodinu týdně. Rozdělení zajistí koordinátor angličtiny, kolega 
Oman.    
 
V němčině (nižší stupeň) navrhuji dvě hodiny týdně, koordinaci online hodin v němčině 
jako hlavním předmětu i v DFU (němčina pro odbornou výuku) zajistí paní kolegyně 
Neumayer. 
 
Zavedení online třídnické hodiny 
 
Vzhledem k tomu, že distanční vyučování bude pokračovat ještě v dalších týdnech, 
považuji také za nutné, aby třídní učitelé nejméně hodinu týdně věnovali online 
třídnické hodině. Ta má sloužit zachování kontaktu mezi studentky a studenty a jejich 
třídními učiteli. Případné dotazy ohledně ukončení školního roku a další by měly být 
objasněny s třídním učitelem online.  
Práce třídního učitele probíhá běžně v příslušných odborných předmětech; pokud si to 
třídní učitelé budou přát, může proběhnout i třídnická hodina navíc.   
 
Obecné 
Ideální by bylo, aby online hodiny probíhaly vždy ve stejném čase; pokud to nebude 
možné, musí být online hodiny studentkám a studentům oznámeny s dostatečným 
předstihem. 
 
Online výuka by měla, pokud to je možné, probíhat v dopoledních hodinách. 
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Rodičům doporučím, aby žáci/žákyně nabídku využili, pokud doma mají pro online 
výuku podmínky. 
 
Aby byl zajištěn hladký průběh distanční výuky (a od 11. 5. 2020 distanční výuky a 
konzultačních hodin pro maturantky a maturanty ve škole), upozorňuji kolegyně a 
kolegy na to, že platná pravidla, která máme v souvislosti s vyučováním a rozvrhem 
hodin, platí také pro distanční výuku: 

 Vyučující nemůže měnit rozvrh, hodiny musí proběhnout v čase, v němž jsou 
naplánovány v rozvrhu.  

 Vyučující nemůže hodiny krátit ani prodlužovat. 
 
Děkujeme za Vaši podporu, vykonanou práci za těchto těžkých podmínek. 
 
S přátelským pozdravem, 
Mag. Isabella Haleš 
Mgr. Jiří Bochez 


