
 

Informace k vzdělávání distančním způsobem (VDZ) 
 

V případě, že rozhodnutím oprávněných orgánů dojde k zákazu osobní přítomnosti žáků 

ve škole, bude vzdělávání probíhat v distanční podobě. 

 

1. Obecné informace – zdroje informací, komunikační kanály 

Základním zdrojem informací o učivu a pracovním prostředím bude systém MOODLE. Žáci 

mají do systému přístup. Vyučující založili pro své předměty jednotlivé kurzy, kde žáci 

naleznou témata, zdroje informací, odkazy na studijní literaturu, prezentace, pracovní listy, 

cvičení apod. 

Pracovním prostředím pro online výuku v reálném čase je služba Google Meet. Žáci byli 

poučeni, jak se ke službě přihlásit a v systému MOODLE mají k dispozici odkazy na schůzky 

v jednotlivých předmětech. 

Jako základní komunikační kanál se školou bude sloužit školní informační systém Bakaláři. 

Žáci i rodiče do něj mají přístup. Naleznou zde komunikační systém Komens, který zaručuje 

bezpečné doručení zpráv, snadnou kontrolu přečtení zpráv, umožňuje nastavení toku zpráv 

(kdo, komu a co může poslat), pohodlné sdílení některých typů zpráv atd. V systému Bakaláři 

také rodiče i žáci naleznou třídní knihu, která bude obsahovat témata odučených hodin. 

 

2. Organizace online vyučování 

Jednotlivým třídám i vyučujícím bude k dispozici rozvrh online vyučování. Pro potřeby zápisu 

do třídní knihy budou vyučující poučení, ke které vyučovací hodině ve stálém rozvrhu daná online 

hodina přísluší. Online vyučováním se myslí schůzka skupiny v předmětu (např. V7. – Dějepis – 

celá třída nebo V7. – Anglický jazyk – skupina 1) v reálném čase v prostředí Google Meet. 

Ostatní hodiny předmětu v daném týdnu budou realizovány formou samostudia 

prostřednictvím systému MOODLE. 

Ve výjimečných případech může být online hodina nahrazena samostudiem. Samostudiem může 

být nahrazena nejvýše jedna plánovaná online hodina týdně. 

 

3. Účast na vzdělávání distančním způsobem 

Škola organizuje distanční vzdělávání způsobem popsaným výše. Žáci jsou povinni 

se distančního vzdělávání účastnit. Přítomnost na online hodinách bude sledována, 

nepřítomnost bude vyučujícím zaznamenána v třídní knize a je nutné ji omluvit v souladu se 

školním řádem.  

Výstupy z distančního vzdělávání budou sloužit jako podklad pro klasifikaci v souladu 

s klasifikačním řádem. 

https://moodle1.gpisnicka.cz/
https://meet.google.com/
https://bakalari.gpisnicka.cz/bakaweb/login

