
Pokyny ke kombinované výuce na GNK 

 

Úvodem 

Podle nejnovějších informací z 19. 11. 2020 usuzujeme, že se aktuálně blíží období tzv. kombinované výuky, 

kdy část žáků bude vzdělávána prezenčně (PV) a část distančně (DV). Vše závisí na stupních systému PES. S největší 

pravděpodobností se blíží rozvolnění opatření v rámci stupně 4, které umožňuje prezenční výuku oktáv v plném 

rozsahu a tříd NG v režimu střídání po jednom týdnu.  

 

Systém rotace 

V lichém týdnu budou prezenčně vzdělávány třídy „A“ a „C“ NG, v sudém týdnu třídy „B“ NG. Třídy VG (mimo 

oktáv) budou pokračovat, a to až do další změny v rámci systému PES, v distanční výuce. 

Od 25. 11. 2020 se maturitní ročníky vzdělávají prezenčně podle rozvrhu platného od 1. 9. 2020. 

 

Rozvrh hodin 

Třídy vzdělávané prezenčně (ve škole) se budou řídit normálním rozvrhem (platným od 1. 9. 2020) v plném 

rozsahu, přičemž okrajové hodiny TV budou odpadat. Neodpadlé hodiny Tv budou využity buď k pobytu venku, nebo 

k teoretické přípravě. Dále nebude probíhat prezenční výuka laboratorních prací. 

Třídy vzdělávané distančně (doma) se budou řídit upraveným redukovaným rozvrhem. Začátky vyučovacích 

hodin budou odpovídat rozvrhu, avšak trvání těchto vyučovacích hodin bude max. 30 minut.  Je to z důvodu přípravy 

vyučujících na další hodinu, protože kombinace hodin DV a PV reálně neumožňuje realizaci vyučovacích hodin v plném 

rozsahu 45 minut. 

Nabídka konzultací se bude nadále týkat pouze tříd VG, přičemž jejich režim (1 x 1, konkrétní domluva 

s vyučujícím, …) bude zachován. 

 

Hygienická opatření 

 Kontrola u vchodu bude probíhat na základě pokynů Hygienické stanice hl. města Prahy (HSHMP). 

 Povinnost používání roušek se vztahuje pro všechny účastníky vyučovacího procesu (včetně přestávek) jak 

v interiéru, tak v exteriéru školy, vyjma konzumace jídla a pití. 

 Každý žák si nosí více roušek pro možnou výměnu. 

 Třídy jsou při výuce průběžně větrány prostřednictvím otevřených oken a dveří na chodbu. 

 Pokud je žákovi v průběhu hodiny nevolno z důvodu používání roušky, jde si sednout na chodbu a roušku si 

sundá. Dohled je prováděn vyučujícím přes otevřené dveře. 

 Žáci mají možnost využít hlavní přestávku a „obědové“ přestávky (mimo samotný oběd) k pobytu venku na hřišti 

školy nebo v amfiteátru. 

 

Školní jídelna 

bude v provozu pro žáky v režimu PV, kteří jsou automaticky na obědy přihlášeni. V případě, že oběd 

nebudou chtít, musí si ho standardním způsobem samostatně odhlásit. Z provozních důvodů bude vařeno pouze 

jedno jídlo. Hygienická opatření zavedená počátkem školního roku zůstávají v platnosti, včetně rozpisu časů na obědy 

pro jednotlivé třídy, který bude aktualizován.  

 



Další informace 

Situace se mění každým okamžikem a my jsme často nuceni reagovat ve velké časové tísni. 

Komunikace v tomto informačním režimu zůstává pro žáky primárně přes emaily, pro rodiče přes webové 

stránky školy.  

Doufáme, že se situace zklidní natolik, že budeme moci přijmout k prezenční výuce i naše žáky VG. To s sebou 

samozřejmě přinese další rozvrhové změny do doby, než bude prezenční výuka plnohodnotně obnovena. 

Co se týče externích akcí pro žáky školy (kurzy, zájezdy, …), nic dopředu nerušíme, až na výjimky, o kterých 

jste informováni. Vyčkáváme, jak se situace u nás i v zahraničí vyvine. Naší trvalou snahou je projít zbytkem školního 

roku s co nejmenšími úpravami běžného školního roku. 

 

       Všechny Vás zdraví   

         Mgr. Jiří Matějka 

 

 

 

  


