
Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2,26601 

tel., +420 (311) 623435, +420 (311) 621232, fax: +420 (311) 623435 lidinsky@gymberoun.cz,  IČ: 

47558407, č.ú. 775 711 0297 / 0100 u KB Beroun, www.gymberoun.cz 

 

           č.j. GJB 1930/2020 

Na základě novely z.č. 561/2004 Sb. ve znění 349/2020 Sb., kterou se zavádí distanční vzdělávání 

§184a  

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení 

mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně 

veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, 

oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo 

z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola 

dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem. 

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího 

programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni… se vzdělávat distančním způsobem Způsob poskytování vzdělávání a 

hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro 

toto vzdělávání. 

Na základě těchto zákonných opatření ředitel školy stanovuje následující pravidla distančního 

vzdělávání na GJB: 

1/ Distanční studium 

a) Koresponduje se ŠVP (podle §184a odst.2, z.č. 349/2020 Sb.) - v případě potřeby lze 

v krajním případě v ŠVP upravit učivo (podle možností distančního vzdělávání) se souhlasem 

vedení školy. O této skutečnosti provede vyučující písemný zápis a předá M. Poledníkové. 

b) DS vzdělává stejně jako prezenční výuka. 

2/ Jakým způsobem probíhá DS 

a) Základním komunikačním prostředkem je platforma Google Classroom se školními účty 

…@student.gymberoun.cz, informace o zadávání nových úkolů v tomto prostředí zadá 

vyučující v Bakalářích do položky domácí úkoly (ve webové aplikaci 

https://gymberoun.bakalari.cz/: po přihlášení volba v levém menu Výuka → Třídní kniha → 

v pravé části záložka Domácí úkoly; v desktopové aplikaci: Třídní kniha - zápis hodiny → 

volba hodiny → záložka Domácí úkoly) 

b) informace jsou tak žákům poskytovány prostřednictvím jednoho prostředí 

c) poskytuje to možnost kontroly jak ze strany vedení školy, tak ze strany TU, popř. rodičů 

d) škole to umožňuje v případě potřeby zavést suplování 

e) po dohodě učitele se třídou lze využít i jiné platformy (s tím, že budou v Google Classroom 

uvedeny) 

f) učitelé mohou využívat technologických zařízení ve škole, konzultovat případné problémy s 

ICT koordinátorem 

3/ Třídní knihy zůstanou zachovány, distanční studium bude poznačeno DS (jako v loňském 

roce) 

a) v případě DS - do TK se zapisuje 1x týdně, vždy téma na celý týden 
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b) v Google Classroom vedení školy doporučuje podle hodinových dotací v týdnu: 

  při 1 - 3 hodinách týdně - jeden vstup týdně 

  při  4 - 5 hodinách týdně - min. 2 vstupy 

- u 3 hodinového předmětu záleží na typu předmětu, charakteru učiva 

 

4/ Délka a doba připojení 

a) distanční výuka probíhá obvykle v den a hodinu, korespondující s řádným rozvrhem 

b) vyučující se může po dohodě s žáky (třídou, skupinou) dohodnout na jiném termínu 

c) dobu distančního studia nelze přesouvat na dobu, kdy jsou vyučovány jiné předměty 

d) délka jedné hodiny distanční výuky odpovídá maximálně délce standardní vyučovací hodiny 

5/ DS a technické vybavení 

 pokud žák nemá technické vybavení k účasti na DS, může se obrátit na vedení školy (osobně 

nebo prostřednictvím zákonného zástupce). Vedení školy bude řešit nastalé situace 

individuálně. 

 pokud žák bydlí po dobu DS v lokalitě bez připojení k internetu, podá o tom informaci TU 

 pedagogové mohou využívat i technické vybavení v budově školy 

 

6/ Práce žáků po dobu DS 

 žáci po dobu DS pracují podle pokynů vyučujících ve všech předmětech 

 v případě komunikačních obtíží se žák obrací neprodleně na TU nebo na vedení školy 

7/ Vyučující a hodnocení práce žáků 

 vyučující hodnotí práci žáka podle klasifikačních pravidel ve školním řádu. Hodnocení sděluje 

žákovi a zaznamenává ho do systému Bakaláři. 

 průběžné hodnocení žáka za období DS je součástí klasifikace za příslušné pololetí 

 

V Berouně dne 25.8. 2020 

Mgr. Stanislav Lidinský 


