
Distanční výuka na Gymnáziu Frýdlant 

ŽÁCI 

• Dodržujte pravidelný režim. Před první hodinou distanční výuky se nasnídejte, 

oblečte a proveďte ranní hygienu. Choďte včas spát, je to i důležitá prevence proti 

nákaze. 

• Během distanční výuky se nenechte rušit okolím, vypněte televizi, hudbu a sociální 

média. 

• Věnujte se předmětům dle rozvrhu, pokud se vám něco nedaří, konkrétní problém 

konzultujte s učitelem, který je připraven vám pomoci. 

• Pracujte průběžně a neodkládejte plnění úkolů. 

• Pamatujte i na zadané úkoly před jarními prázdninami: čtenářské deníky, projekty a 

pololetní práce. 

RODIČE 

• Pomozme především mladším dětem s organizací distanční výuky – ranní vstávání, 

kontrola během dne. 

• Po návratu z práce si s dětmi projděte splněné úkoly. 

• Pokud zjistíte u vypracování úkolů nějaký problém, společně zkontaktujte 

vyučujícího. 

• Využijte volný čas ke společným aktivitám, kterými se děti rovněž učí. 

Například deskové hry typu AZ kvíz, Bomba, Krycí jména, Česko…(zeměpis, dějepis, 

český jazyk) 

Prohlížejte společně staré fotografie, společně dohledávejte informace o 

navštívených místech… (zeměpis, dějepis) 

• Dohlédněte na četbu dětí, řada knihoven své tituly nabízí ke stažení zdarma. 

• Zvažte míru informací o šíření nákazy Covid 19 u svých dětí tak, aby byly přesně 

informováni, ale ne zahlceni. Povzbuzujte je, snažte se být pozitivní. I děti jsou ve 

velkém stresu. 

MATURANTI 

• Využijte maximálně možnost konzultací s vyučujícím dle rozvrhu. 

• Ve zbytku času se připravujte na maturitní předměty, konzultujte jednotlivé 

tématické okruhy, ptejte se vyučujících konkrétně. 

• Pracujte na dokončení Vaší ZMP, všechny termíny zůstávají v platnosti, pouze 

tištěnou verzi předáte až v novém termínu. 

• Potvrzení přihlášek na vysokou školu a další záležitosti k přijímacímu řízení budou 

vyřizovány vždy v pondělí a středu od 9 – 11 hodin. Předjednejte vše elektronicky. 

Dokumenty předáte a dostanete zpět u hlavních dveří budovy gymnázia. 

BUDOUCÍ MATURANTI 

• Promyslete téma Vaší budoucí ZMP tak, aby k ní byl dostatek literatury, pramenů a 

svou závažností odpovídala úrovni maturitní práce. Důležité kritérium je její přínos. 

Za výchovné poradenství, Mgr. Martina Košková 
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