
 

         
V Mostě dne 1. října 2020 
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Podmínky provozu školy v období distanční výuky od 5. 10. 2020 ve školním 

roce 2020/2021  

 Pokyny a informace pro žáky a zákonné zástupce  

1. Budovy školy budou do odvolání zpřístupněny pouze zdravým žákům tříd nižšího stupně 
víceletého gymnázia (Prima – Kvarta) a zaměstnancům školy bez příznaků infekčního 
onemocnění. 

2. Zákonní zástupci žáků sledují zodpovědně zdravotní stav svých dětí a v případě náznaků 
onemocnění je do školy neposílají. Omluvu zašlou bezodkladně elektronicky na e-mail 
omluvenky@gymbilina.cz (pracoviště Bílina) nebo omluvenky@gymmost.cz (pracoviště Most). 

3. Dalším osobám bude vstup do školy umožněn pouze po předchozí dohodě v časech mimo 
běžný provoz.  

4. Žák a zaměstnanec školy má povinnost evidovat se prostřednictvím čipu. 
5. Při vstupu do budovy si každý, nasadí ochranu úst a nosu, dezinfikuje ruce a odebere se 

nejkratší cestou do určené učebny na pevně stanovené místo. 
6. Ochranu nosu a úst používají učitelé, žáci a ostatní zaměstnanci školy po celý čas při pohybu 

ve společných prostorách a při výuce. 
7. Volný pohyb žáků po budově je zakázán. Po celou dobu přítomnosti v budově, bude žák 

pouze v přidělené učebně nebo může využít sociální zařízení v příslušném patře resp. traktu, 
kde se učebna nachází.  

8. Během pobytu ve škole si žák pravidelně myje a dezinfikuje ruce. Prostory budou intenzivně 
větrány. 

9. Po ukončení výuky žák neprodleně opustí budovu školy a svůj odchod žák eviduje 
prostřednictvím čipu. 

10. Žáci ostatních tříd mají povinnost vzdělávat se distančním způsobem dle ustanovení § 184a 
školského zákona. Vzdělávání probíhá online na komunikační platformě MS Teams formou 
synchronní (videokonference, chatování, skupinová práce v on-line místnostech, testování 
apod.) nebo asynchronně (vypracování zadání) dle pokynů jednotlivých vyučujících.  Informaci 
o konání synchronní výuky sdělí vyučující žákům v rámci MS Teams. Neúčast na synchronní 
výuce se omlouvá třídnímu učiteli dle školního řádu. Komunikace se zákonnými zástupci 
probíhá v rámci informačního systému BAKALÁŘI. Zákonní zástupci pravidelně sledují zprávy 
v tomto komunikačním kanále a reagují na ně bezodkladně. 

11. Hodnocení práce žáků bude v období distanční výuky prováděno dle „Metodického 
doporučení MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem“ formou formativního hodnocení 
v MS Teams, které bude vyučujícím převedeno na známky v prostředí Bakaláři. 

12. Hudební a tělesná výchova se bude u tříd Prima – Kvarta uskutečňovat dle opatření MŠMT 
formou vycházek nebo teoretickou výukou. První a poslední hodiny TV v rozvrhu třídy 
odpadají. U ostatních tříd probíhá TV v rámci distanční výuky. 
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