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AKTUALIZACE 
 

Důležité pokyny 
 

 

pro žáky a jejich zákonné zástupce ke vzdělávání distančním způsobem 
 
 
 
Na úvod děkuji všem žákům školy za jejich dosavadní aktivní přístup k distančním teoretickému 
vzdělávání. 
 
 

 S platností od 14. 10. 2020 přechází naše škola na distanční vzdělávání také v rámci 

odborného výcviku učebních oborů a praktického vyučování maturitních oborů.  

 

 Pro distanční vzdělávání v rámci odborného výcviku učebních oborů budou využívány 

schránky tříd http://i.skolajarov.cz/viewforum.php?f=380 (obdobně jako v jarním období 

distančního vzdělávání). 



 Pro distanční vzdělávání v rámci praktického vyučování maturitních oborů bude 

využívána platforma Google for Education / G Siute for Education přes aplikaci Google 

Učebna (tedy obdoba distančního vzdělávání u teoretických předmětů), dle platného 

rozvrhu vyučovacích hodin.



 Ve dnech 26. 10. – 30. 10. 2020 nebude probíhat žádné ani distanční vzdělávání.

 
 Domov mládeže naší školy bude uzavřen, a to po celou dobu uzavření středních škol.



 Připomínám, že dle § 184a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jsou 

žáci povinni se v případě zavedení distančního způsobu vzdělávání ho zúčastňovat. I na 

vzdělávání distančním způsobem se vztahují všechna příslušná ustanovení školního řádu, 

tj. žáci účastnící se distančního vzdělávání jsou povinni dodržovat všechna pravidla 

stanovená ve školním řádu.

 

 Teoretické vyučování a bude i nadále probíhat on-line formou přes aplikaci Google 
Učebna, a to dle platného rozvrhu vyučovacích hodin. 

 
 Webová kamera není pro žáky v rámci on-line výuky nutná, resp. není povinná. Mikrofon 
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je výhodou, ale také není nutný, resp. povinný.

 
 Žáci, kteří se z prokazatelných a objektivních důvodů nemohou účastnit vzdělávání 

distančním způsobem v on-line formě, jsou povinni bezodkladně kontaktovat svého 

třídního učitele a dohodnout s ním jiný způsob poskytování distančního vzdělávání a 

hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem dle svých podmínek.

 
 Pro další související informace sledujte průběžně webové stránky školy 

(www.skolajarov.cz), facebook školy a informační systém školní agendy Bakaláři.

 
 
 
 
 

Mgr. Miloslav Janeček, v. r. 
ředitel školy 

 
 
 

V Praze dne 13. října 2020 


