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Informace pro primu, školní rok 2020/2021 

 

 

• Úterý 1. září 2020 začátek školního roku 2020/2021, vstup žákovským vchodem ze dvora, nutno 

dodržovat hygienické pokyny, otevření budovy v 7,45, začátek vyučování v 8,10, konec vyučování 

v 9,50, BOZP, školní řád, prohlídka budovy školy a výdejny obědů, předání informací k harmonizačnímu 

kurzu a osobního dotazníku žáka 

 

• Středa 2. září 2020, 4 vyučovací hodiny – třídnické hodiny, výdej učebnic, odevzdávání dotazníků, 

výběr peněz na harmonizační kurz, vyučování do 11, 50 

 

 

• čtvrtek až pátek 3. – 4. září 2020 – harmonizační kurz v NMPS, pedagogický doprovod třídní učitelka a 

metodička prevence, podrobné informace v samostatném souboru 

 

• GF používá systém Bakaláři (https://gymfry.bakalari.cz/), vstupní heslo dostane zákonný zástupce na 

telefonní číslo uvedené v osobním dotazníku žáka. Žáci budou proškoleni 9. září vyučujícím IVT, 

dostanou své přístupové heslo  

 

• Komunikace mezi školou a zákonnými zástupci je možná přes komens v Bakalářích, další možností je 

školní emailová adresa zákonného zástupce. Z důvodu nemožnosti ověřovat soukromé adresy, nelze 

používat soukromé emailové adresy. Žáci mají vlastní školní email. Omlouvání absence žáků je možná 

tímto způsobem, ve výjimečných případech lze použít papírovou verzi omluvného listu žáka. V systému 

Bakaláři vidí žáci stálý rozvrh i suplování a klasifikaci. Změny v rozvrhu jsou časté. 

 

• Kritéria hodnocení žáků učiteli je na Office 365 SharePoint (https://gymfrycz.sharepoint.com/) Zde 

jsou rovněž informace pro žáky a rodiče a studijní materiály jednotlivých předmětů. 

 

• Během uzavření škol od března 2020 se nám osvědčila distanční výuka v systému Office 365 Teams. 

Tento model bude zaveden i pro školní rok 2020/2021. Budou vytvořeny týmy pro jednotlivé předměty 

a skupiny.  

 

• Pro tělesnou výchovu je k dispozici tělocvična v SŠHL a Sokolovna. Tělocvična v SŠHL bude do konce 

října uzavřená. Žáci budou trávit TV ve velké míře ve venkovních prostorách. V zimních měsících je k 

výuce pravidelně využíván zimní stadion, proto prosíme, aby žáci vlastnili brusle. Oblečení a obuv do 

tělocvičny i ven si žáci mohou nechávat ve skříňce v šatnách. Žáci jsou na cvičiště převáděni učiteli. 

 

• Ke vstupu do školy slouží čip (jednorázová platba 50 Kč), který může být nahrazen ISIC kartou (prvotní 

pořízení 290 Kč, každoroční prodloužení 180 Kč), kterou lze využít i pro objednání a výdej obědů. Ke 

stravování lze použít i čip SŠHL, pořizovací cena je 150 Kč. 

 

• Žáci se během září seznámí se strategiemi učení, pokud nastanou potíže ve výchovně vzdělávacím 

procesu doporučujeme oslovit třídní učitelku či výchovnou poradkyni. 

 

• Odpolední vyučování připadá na pondělí nebo úterý, jedná se o dělenou výtvarnou výchovu. 

  

 

Vedení GF 

https://gymfry.bakalari.cz/
https://gymfrycz.sharepoint.com/

