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          13. 10. 2020 
 
Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, 
 
 
rádi bychom Vás upozornili na to, že od středy 14. 10. 2020 přechází všechny ročníky 
na distanční studium. O návratu žáků/žákyň do školy bude rozhodovat vláda ČR na 
konci října 2020.  
 
Upozorňujeme, že účast na distanční výuce je povinná a probíhá výlučně přes 
platformu Eduvidual a videokonference Big Blue Button, která je součástí Eduvidualu. 
Absenci je tedy nutné omlouvat elektronicky přes Bakaláře. 
 
Od zítřka 14. 10. 2020 bude platit nový rozvrh hodin a výuka bude začínat 
nejdříve v 8:30.  
Výuka se dělí na synchronní online, na které se žáci/žákyně musí podílet (do Bakalářů 
se zapisuje absence), a na asynchronní výuku, při níž žáci/žákyně zpracovávají 
zadané úkoly svým tempem v době, kterou si sami zvolí.  
Důležité zkratky v rozvrhu hodin (Bakaláři) jsou  
DisV – znamená distanční výuka/online synchronní hodina s učitelem,  
SamS – znamená samostudium/online asynchronní hodina bez učitele.  
 
Pokud Vaše dítě nemá možnost účastnit se online výuky, bude studovat off-line. Tuto 
variantu je nutné předem nahlásit třídním učitelům, kteří zajistí studijní podklady 
v papírové formě. 
 
Dále se můžete přihlásit s žádostí o notebook. Je třeba zaslat čestné prohlášení, že 
v domácnosti není dostatečný počet notebooků (např. více členů domácnosti má 
home-office nebo distanční výuku) na studijní oddělení školy. Kauce je 2000 Kč. 
  
V případě nefunkčního přístupu do Bakalářů, nebo zapomenutého hesla, můžete sami 
heslo nové vygenerovat přímo v systému. V případě komplikací kontaktujte prosím 
studijní oddělení (studijni@oegp.cz). 
 
V případě nefunkčního přístupu do Eduvidualu, nebo zapomenutého hesla, se obraťte 
na pana Rechbergera, který Vašim dětem nové heslo vygeneruje přímo v systému 
(hannes.rechberger@oegp.cz).  
 
Plán písemných prací je pozastaven a plánujeme jeho obnovení 3 dny po návratu do 
školy. Písemné práce a testy, které nemohly být z důvodu distančního vzdělávání 
napsané, budou pravděpodobně naplánovány na pozdější datum (v závislosti na délce 
distanční výuky). 
 
Děkujeme za Vaši spolupráci. 
 
S přátelským pozdravem 
 
Mag. Isabella Haleš  
Mgr. Jiří Bochez 

mailto:studijni@oegp.cz
mailto:hannes.rechberger@oegp.cz

