
Vážení rodiče a žáci,
od  středy 14. října do 1. listopadu 2020 se mění způsob výuky na školách. Chceme Vás tímto
informovat, jak konkrétně tato změna na naší škole proběhne. 

Pro žáky nižšího i vyššího stupně gymnázia

platí od středy 14. října distanční výuka. Ta bude probíhat dvěma on-line formami, tzv. synchronní
a asynchronní. 

Při synchronní výuce je učitel propojen s žáky prostřednictvím komunikační platformy v reálném
čase.  Při  asynchronní  výuce  žáci  pracují v  jimi  zvoleném čase  vlastním tempem  na  zadaných
úkolech  a  společně  se  v  on-line  prostoru  nepotkávají.  Žáci  budou v  rámci  asynchronní  výuky
dostávat metodické pokyny prostřednictvím aplikace Teams, se kterou byli seznámeni v hodinách
informatiky a výpočetní techniky. Tyto metodické pokyny budou k dispozici vždy předcházející den
do 16:00.

Snažili jsme se najít vhodnou kombinaci těchto přístupů tak, aby žák měl možnost samostatné práce
v jím zvoleném čase,  ale  také  bezprostřední  možnost  komunikace  s  vyučujícím.  S  tím souvisí
povinnost žáka být při synchronní výuce připojen on-line ve stanoveném čase podle nového
rozvrhu. Kombinace synchronní a asynchronní výuky v rámci rozvrhu každé třídy bylo nastaveno
i s ohledem na technické možnosti žáků v domácím prostředí. V rámci vyučovacího dne se tyto
formy výuky střídají.

Vzhledem k vysokému počtu žáků ve třídách nižšího stupně gymnázia jsme se snažili synchronní
on-line výuku dělit na skupiny pro efektivnější komunikaci.  

V případě nepřítomnosti žáka na kterékoliv z obou forem distanční výuky je povinností zákonného
zástupce nebo zletilého žáka e-mailem omluvit neúčast a uvést důvod absence třídnímu učiteli. 

Žák je za výsledky své práce i po dobu distanční výuky hodnocen, průběžná klasifikace je nadále
zapisována do elektronické žákovské knížky.    

Rozvrh pro distanční výuku byl upraven tak, aby každá třída měla týdně 20 vyučovacích hodin.
Při tvorbě rozvrhu bylo prioritou zařazení hlavních předmětů a seminářů. Nový rozvrh naleznete na
webových stránkách školy nebo v příloze tohoto e-mailu. Synchronní a asynchronní hodiny jsou
barevně odlišeny. Rozvrh a jeho případné změny jsou i na školním systému Bakaláři, kde nejsou
distanční formy výuky barevně rozlišeny.

Vhledem ke změnám platným od 14. října dochází také k úpravě rozvrhu pro vyšší stupeň
gymnázia.

Děkujeme Vám za spolupráci a pochopení pro nenadálé změny v rozvrzích žáků. Věříme, že tyto
zásadně neovlivní kvalitu výuky.   

V Lipníku nad Bečvou dne 13. 10. 2020

  Vedení a pedagogický sbor 
Gymnázia Lipník nad Bečvou


