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          27. 3. 2020  
 
Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, 

děkuji Vám za podporu a Vaši trpělivost. Nová situace (distanční výuka) je pro všechny 

náročný předěl a představuje zátěž pro všechny. Nyní je pro nás všechny nejdůležitější 

úkol zůstat zdraví a co nejlépe zpracovat psychický tlak. Škola a známky jsou až na 

druhém místě. 

Naše cíle pro tento náročný školní rok: 

1. Zaměstnat naše žákyně/žáky a dát rámec jejich všednímu dni.   

Je důležité, aby měli částečně uspořádaný denní program.  

Ráda bych Vás upozornila, že obzvlášť pro mladé lidi je velmi těžké trávit velkou 

část času doma, tj. bez sociálních kontaktů. 

 

2. Musíme se rozloučit s představou, že se v tomto školním roce probere 

celé naplánované učivo.  

Co nestihneme probrat v tomto školním roce (neprobraná látka), doženeme 

v příštím školním roce.  

 

3. Obtížná situace s sebou přináší nutnost, aby žáci/žákyně získali 

následující kompetence:  

„samostatná práce, organizace vlastních pracovních postupů, sebereflexe.“  

Tyto kompetence, které se podle ŠVP vždy snažíme ve výuce zprostředkovat, 

jsou pro pozdější úspěch žáků/žáky velmi důležité. 

Povinnosti žáků/žákyň – komunikace žáků/žákyň a vyučujících 
 
Distanční výuka začala 18. 3. 2020 a potrvá pravděpodobně do poloviny května.  
 
Žáci/žákyně by měli plnit úkoly, které jim vyučující zadávají skrze Bakaláře (v záložce 
Domácí úkoly) nejlépe v čase, kdy se hodina koná podle rozvrhu hodin (hned).  
 
Od příštího týdne by měli žáci/žákyně být vyučujícími vedeni k tomu, aby 
dokumentovali svůj pracovní postup (evidovali si odevzdání úkolů, vedli učební deník, 
dělali si poznámky….). Žáci by měli umět prokázat, že zpracovali učební látku během 
distančního učení a měli by to umět prokázat. To se může dít formou krátkého 
opakování - buď již v průběhu distanční výuky, nebo po návratu do školy. 
 
Žáci/žákyně mají povinnost zadané úkoly vypracovat a odevzdat buď elektronicky, 
nebo v písemné formě. 
 
Úkoly a učební látka je žákům/žákyním je komunikována skrze Bakaláře. 
Pracovní podklady, pracovní listy, četbu atd. ukládají vyučující buď do Bakalářů, nebo 
na platformu Edumoodle, kterou již mnoho let úspěšně používáme. Všichni 
žáci/žákyně jsou na této platformě registrováni. 
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Někteří rodiče nás upozornili na to, že mají doma více děti a nemohou distanční výuky 

zajistit současně všem. Nevedeme žádnou evidenci o přítomnosti žáky/žákyň, zadané 

úkoly mohou být vypracovány také později. Doporučujeme však žákům/žákyním, aby 

se pravidelně samostatně učili.  

Žáci/žákyně mohou klást k úkolům otázky (e-mailem nebo ve skupině WhatsApp), 

které vyučující co nejdříve zodpovídají.  

Příslušná metoda vyučovací hodiny je v kompetenci vyučujícího. Na formě 

komunikace se domlouvá vyučující se svou třídou (dohoda o komunikaci). 

Jestliže vyučující v rámci svých hodin plánují výuku on-line, pak by bylo žádoucí, aby 

se na ní žáci/žákyně mohli podílet. 

Školní systémy Bakaláři a Edumoodle jsou dostupné přes domovskou stránku OEGP.  
 
Při problémech s Bakaláři se obraťte na pana Lacinu (jakub.lacina@oegp.cz). 
Při problémech s Edumoodle se obraťte na pana učitele Rechbergera 
(hannes.rechberger@oegp.cz). 
 
Kritéria hodnocení pro 2. semestr byla v platnosti do doby, kdy byla zahájena distanční 
výuka. Jakou váhu bude mít hodnocení práce během distanční výuky a jak to ovlivní 
celkovou známku, bude záviset na tom, jak dlouho bude distanční výuka probíhat. 
Ohledně kritérií hodnocení v 2. semestru Vás budeme ještě informovat. 
 
 
S přátelským pozdravem 
 
Isabella Haleš, Jiří Bochez 
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