
Informace o distanční výuce
na ekonomických oborech Gymnázia a OA Hodonín

Střední školy v regionech, které jsou označeny červenou či oranžovou barvou, budou na 14 dní 

zavřené. Na těchto školách bude probíhat distanční výuka.

Protože okres Hodonín je označen oranžovou barvou, bude distanční výuka probíhat i na naší 

škole.

Distanční výuka se bude uskutečňovat prostřednictvím videokonferencí přes Google Meet. Žáci 

budou dostávat od vyučujících také úkoly a studijní materiály prostřednictvím učebny Google.

Podrobnější informace k distanční výuce podají vyučující příslušných předmětů a vyučující IKT.

Na rozdíl od distanční výuky v jarním období je distanční výuka pro žáky povinná. Vyplývá to 

z novelizovaného školského zákona i ze školního řádu naší školy. Žáci jsou povinni se distanční 

výuky zúčastňovat a případnou neúčast na videokonferenci omlouvat třídnímu učiteli.

Žáci budou mít v průběhu distanční výuky z každého maturitního a profilového předmětu dvě 

vyučovací hodiny (videokonference) týdně, z ostatních předmětů jednu vyučovací hodinu týdně. 

Tělesná výchova se distančně učit nebude.

V prvním a druhém ročníku budou odučeny všechny hodiny PEKu. S výjimkou jedné hodiny ve 2.E 

(v úterý 5. hodinu) nebudou tyto hodiny probíhat formou videokonference, ale žáci budou sami 

psát v programu ZAV. Vyučující bude pouze kontrolovat, jestli žáci v danou hodinu v programu 

ZAV píší. Hodiny, kdy budou žáci sami psát v programu ZAV jsou v rozvrhu pro distanční výuku

vyznačeny zeleným podbarvením.

Videokonference budou probíhat v časech, které jsou dány rozvrhem hodin platným pro dobu 

distanční výuky. Rozvrh bude přístupný na stránkách školy v sekci Studium, Rozvrhy a bude též 

vyvěšený ve vývěsce v prvním poschodí přímo vedle kabinetu zástupce (ne vedle sekretariátu).

Může se stát, například z důvodu nemoci vyučujícího, že v rozvrhu pro distanční výuku budou 

změny (zpravidla se hodina nebude konat). Proto sledujte na stránkách školy na obvyklém místě 

Změny rozvrhu. Po dobu distanční výuky bude ve změnách uváděn celý rozvrh na daný den a na 

změny bude upozorněno v tomto rozvrhu ve změnách. 

Svůj rozvrh na příští dva dny též zjistíte na ŠkoleOnline.

Vyučovací hodiny budou začínat v obvyklých časech: 1. hodina v 8:00, 2. hodina v 8:50, 3. hodina 

v 9:50 a 4. hodina v 10:45.

Všechny páté vyučovací hodiny budou začínat v 11:40 (jako dřívější 5. hodina). Všechny šesté 

hodiny budou začínat ve 12:55 (jako pozdější 6. hodina). 




