ORGANIZACE VÝUKY GYMNÁZIA ŠUMPERK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
VZHLEDEM KE COVID-19 – pokyny pro žáky
Obecné informace
V pátek 30. 10. došlo k prodloužení nouzového stavu a uzavření škol do 20. 11. 2020.
Vzhledem k vývoji situace v šíření nemoci Covid-19 a z toho vyplývajícího předpokladu,
že na Gymnáziu, Šumperk bude výuka probíhat s velkou pravděpodobností v listopadu
distanční formou, stanovuje vedení Gymnázia, Šumperk následující upřesňující pravidla
k distanční výuce.

Pravidla pro distanční výuku
1. Distanční výuka bude probíhat především pomocí elektronických nástrojů Google,
zejména pomocí G Classroom, G Meet.
2. Zachováváme rozdělení předmětů na prioritní (Čj, M, Aj, maturitní semináře), důležité
(od druhého cizího jazyka, přes ZSV, … až po Bi, také IVT) a ostatní Hv, Vv, úplně
bokem stojí Tv
3. Ve výuce položíme důraz na zachovávání třídního rozvrhu a na zařazení určitého
procenta přímých on-line metod do výuky každého předmětu. Pravidla:
- budeme dodržovat rozvrh, učitelé budou kontaktovat žáky ve svých hodinách, žáci by
měli vypracovat většinu práce ve svých hodinách
- vyučovací hodiny budou dodržovat rozsah daný časy školního zvonění
- práce bude plánovaná a žákům oznamovaná dopředu, nastavíme pravidelný režim
- budeme zohledňovat specifika každého předmětu
- učitelé budou připraveni v každé hodině být on-line nápomocni žákům při plnění úkolů
(s pomocí komentářů v G Classroom, nebo pomocí G Meet)
- abychom mohli v lednu klasifikovat, budeme zařazovat do výuky testy a hodnocení
práce, a to nejen známkou, ale i slovní hodnocení
Dále:
- zadávání školní práce sjednotíme, budeme užívat primárně G Classroom
- všechnu zadávanou práci budeme termínovat buď zadáním termínu splnění u úkolu v
učebně G Classroom, nebo přímo v Google kalendáři (všichni žáci skupiny uvidí úkol ve
svých kalendářích)
- žáci, kteří se výuky nezúčastní, budou zaznamenáni do elektronické třídní knihy

Využití Google Meet pro přímou on-line výuku
Počty doporučených hodin přímé on-line výuky v různých předmětech byly stanovené
takto:
Předmět
Angličtina

Optimální počet hodin přímé výuky týdně
minimálně 2

Český jazyk, matematika, čtyřhodinové
2
maturitní semináře, druhý cizí jazyk
ZSV, D, Z, F, Ch, Bi, IVT, dvouhodinové
1
semináře, občas On a ZSV v 1.roč.
Vv, Hv, HU, VU
1 – 2 krát měsíčně
Tv
0
- přímá výuka nemusí nutně trvat celou hodinu, může být využita třeba jen na
zadání práce nebo vysvětlení nového učivo, popř. konzultaci jen s těmi, co
konzultace potřebují
- ve výuce mohou učitelé zadávat také větší samostatné práce, seminárky,
slohovky, práce zadané na delší čas dopředu bez nutnosti učitele práci neustále
korigovat, neměl by to však být dominantní způsob práce učitele
Aby nedocházelo k přímé výuce v jedné třídě v některém dni mnohokrát a v jiném dni ani
jednou (optimální je, když žák má 3 hodiny G Meet výuky denně, zbytek bude práce
zadávaná na hodinu ve virtuální učebně), bude na Google disku vytvořená tabulka, do
níž učitelé naplánují pravidelné hodiny G Meet. Třídní učitelé budou garanty toho, že
výuka ve třídě bude zorganizovaná rovnoměrně.
V hodinách určených na výuku pomocí G Meet se budou žáci vždy připojovat
automaticky a pracovat pod vedením učitele on-line. Pozvánku ke konferenci přes G
Meet bude učitel žákům zasílat pouze v případě, že připraví hodinu mimo plán (nebo
v případě třídnických hodin).
Pravidla pro psaní testů
Od listopadu bude škola zařazovat průběžné hodnocení práce (chcete-li – budeme
zadávat a známkovat testy).
- budeme dbát na rovnoměrné rozložení testů v jednotlivých dnech. Platí –
max 2 krátké testy denně
- upřednostníme kratší testy před delšími
- výsledky testů budou učitelé zapisovat do Bakalářů

