
Vážení rodiče,  

dovoluji si vás informovat, že vzhledem k předpokládané délce neúčasti žáků ve vyučování jsme 

upravili základní parametry domácího vzdělávání. 

1. Každé pondělí nejpozději ve 12 hodin obdrží žáci prostřednictvím IS Bakaláři materiály pro domácí 

vzdělávání na nadcházející týden (musí se pomocí hesla přihlásit a rozbalit na stránce vlevo část 

domácí úkoly)  

2. Harmonogram a způsob plnění úkolů bude vždy součástí tohoto materiálu a je na odpovědnosti 

každého učitele. Pro plnění úkolů mohou učitelé využívat i jiná prostředí, např. Teams, Forms … vždy 

ale budou předem ověřovat technické možnosti žáků.  

3. Každý týden žáci obdrží úkoly z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a druhého cizího 

jazyka. 

4. K tomu každý sudý týden obdrží úkoly z fyziky, chemie a biologie, každý lichý týden úkoly 

z dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy. Týden od 30. 3. 2020 do 5. 4. 2020 je podle kalendáře 14. 

– tedy sudý.  

5. Protože neznáme situaci a konkrétní možnosti jednotlivých rodin, jsou úkoly většinou zadané tak, 

že je žáci mohou splnit kdykoliv do požadovaného termínu pro odevzdání. Doporučujeme Vám, 

abyste si se svými dětmi vytvořili denní harmonogram.  

6. Úkoly jsou koncipované tak, aby je žáci byli schopní zvládnout sami bez vaší pomoci. V případě, že 

něčemu nerozumí, obrátí se na svého učitele, který jim rád poradí (nejdříve mailem a poté si 

s učitelem dohodnou způsob další komunikace). Učitelé budou konzultovat s žáky každý pracovní den 

v době od 9 – 10 hodin. Pokud se žák obrátí na učitele mimo tuto dobu, musí počítat s tím, že 

nedostane odpověď hned.  

7. Část zadávaných úkolů budou učitelé hodnotit. Toto hodnocení považujeme za motivační, v IS 

v hlavičce hodnocení bude příznak h, např. hA (domácí aktivity), hSP (domácí slohová práce). 

V případě, že žák úkol nesplnil, bude mít poznačeno N.  

8. Týden od 30. 3. 2020 bude náběhový, upozorňuji Vás, že se mohou objevit technické problémy, 

které budeme obratem řešit.  

9. V pondělí 30. 3. 2020 v 8 hodin jsme vložili do IS Bakaláři podrobné informace a návody pro žáky. 

Musí se přihlásit a najdou je v domácích úkolech u třídnické hodiny.  

10. V případě technických problémů, včetně ztráty hesla, se prosím obracejte na ZŘ Mgr. F. Plačka – 

placek@gymbk.cz 

V případě, že žák má nějaké jednorázové problémy s plněním úkolů v konkrétním předmětu, obrátí se 

na svého vyučujícího. Seznam mailů je na našich www stránkách.  

V případě dlouhodobých problémů se obrátí na svého třídního učitele, který se spolu s výchovnými 

poradci bude snažit pomoci.  

Samozřejmě se můžete také obracet na mě – reditel@gymbk.cz.  

Děkuji všem žákům a rodičům za dosavadní spolupráci. Uvědomuji si, že současný stav je náročný pro 

obě strany, a osobně věřím, že vše zvládneme.  

Mgr. Radek Petřík, ředitel školy 

mailto:placek@gymbk.cz
mailto:reditel@gymbk.cz

