
Vážení rodiče, milí studenti,  

včera tomu byly tři týdny, kdy bylo oznámeno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 

k uzavření škol. Od té chvíle se v rámci vedení školy a pedagogického sboru snažíme 

nacházet nejefektivnější alternativy k běžné výuce. Ve stejném týdnu, kdy bylo opatření o 

uzavření škol přijato, zároveň dobíhal náš lyžařský výcvik pro nižší gymnázium. O to byly první 

okamžiky nouzového stavu pro nás náročnější a hektičtější.  

V současné chvíli máme za sebou 3 týdny online výuky a nabízí se tedy příležitost zhodnotit 

dosavadní práci jednotlivých vyučujících i zapojení studentů a celkové fungování nastaveného 

systému v daném režimu. 

Jsme rádi, že drtivá většina studentů se do online výuky zapojila okamžitě. Pokud se některý 

student nezapojil, nebo se výuky účastní jen sporadicky, je již nyní kontaktován třídním 

učitelem a v tomto případě prosíme o důslednou spolupráci ze strany rodičů. Absence na 

online lekcích se nepočítá jako absence, nicméně probraná látka se počítá jako skutečně 

probraná a je povinností studenta si ji doplnit. Pokud se tedy student nemůže výuky 

z jakéhokoliv důvodu účastnit, je povinen si látku dodatečně doplnit a bylo by vhodné se 

konkrétnímu učiteli z dané hodiny omluvit. K horší spolupráci mezi jednotlivými učiteli a 

studenty dochází jen ve vyšších ročnících. Díky pravidelné zpětné vazbě od vyučujících máme 

situaci plně pod kontrolou. Pokud studenti nebudou na výzvy reagovat, využije vedení školy 

svých kompetencí a začne situaci řešit v souladu s naším systémem výchovných opatření. 

Všichni z nás se nyní ocitáme v nové roli, jen málokdo z vyučujících si zatím měl možnost 

vyzkoušet kombinovanou formu vzdělávání, která se realizuje na naši partnerské Euroškole 

v rámci nástavbového studia. Celý pracovní tým se snaží najít smysluplnou rovnováhu mezi 

množstvím učiva a způsobem podání výuky (interaktivní online výuka versus zadávání 

samostatné práce ve formě domácích úkolů). Učitelé i studenti, všichni jsme na stejné lodi, 

učíme se za pochodu. Proto je pro nás důležitá Vaše zpětná vazba. Pokud máte připomínky 

k výuce, nebo technické problémy s připojením, neváhejte prosím kontaktovat přímo jednotlivé 

vyučující, vedení školy, nebo sekretariát.  

Vedení školy průběžně komunikuje s jednotlivými učiteli a zasílá jim aktuální informace 

z oblasti školství. V rámci zpětné vazby z řad učitelů ve dnech 30. a 31. 3. lze usuzovat, že se 

s danou situací jak žáci, tak učitelé zatím vyrovnávají úspěšně. Potvrzuje se, že žáci aktivní 

v běžném školním režimu vykazují aktivní činnost i nyní a naopak žáci, kteří mají tendenci se 

úkolům vyhýbat, vyhýbají se jim stále. Máme informace o všech možných metodách, které 

jsou nyní využívány. V rámci kontrolní činnosti nahlížíme do 154 kurzů, tedy předmětů, resp. 

skupin. Sledujeme rovněž zápisy v třídních knihách. V případě podnětů od rodičů či přímo 

studentů se snažíme ihned reagovat a napomáhat k vyřešení vzniklého problému. Stojí nás to 

sice dosti úsilí a času, ale jinak to být nemůže. Budeme v tom pokračovat tak dlouho, dokud 

bude opatření s uzavřením škol trvat. 

Současná komunikace se školou je zajištěna na telefonním čísle 739 406 147 a na obvyklých 

emailových adresách prijmeni@trojskegymnazium.cz. Vedení školy, sekretariát i jednotliví 

vyučující jsou v plném pracovním nasazení, ačkoliv zpravidla jen vzdáleně. Neváhejte nás 

prosím v případě potřeby kontaktovat, mějte však trpělivost, když nebudeme schopni ihned 

reagovat. 
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Co nás čeká: 

• Velikonoční prázdniny:  Ačkoliv letošní Velikonoce jistě neproběhnou podle ideálních 

představ většiny z nás, velikonoční prázdniny zůstávají beze změny, proto veškerá 

výuka ve dnech od 9. do 13. dubna nebude a studenti si užijí pár dnů volna od on-line 

úkolů. 

 

• V úterý 14. dubna bezprostředně po Velikonocích proběhne výuka dle pátečního 

rozvrhu, protože doposud hodně pátků odpadlo a tyto hodiny chybí. Studenti vše uvidí 

v úpravách v Bakalářích. Toto opatření by bylo přijato i za normálních okolností. 

 

• Maturity: Informace ohledně maturitní zkoušky máme všichni stejné, jak je zveřejnilo 

ministerstvo školství. Pokud se studenti budou moci vrátit do škol do 1. června, 

proběhne maturitní zkouška v podobě státní části (pouze didaktické testy) do 21 dnů 

od otevření školy, profilová část pak cca týden poté. Není vyloučeno, že se tak stane 

až na začátku července, nyní je však zbytečné o termínu spekulovat. Včas ho 

maturantům sdělíme. Termín ročníkových prací byl závazně posunut na 6. dubna, 

studenti odešlou pouze v elektronické podobě. 

 

• Trojskok: Závěrečnou zkoušku pro nižší stupeň gymnázia (ročník kvarta) bychom rádi 

zachovali. Bude muset nicméně proběhnout v modifikované verzi, neboť časové 

možnosti budou omezené. Ročníkovou práci mají studenti kvarty odevzdat do 4. 

května, tento termín zůstává v platnosti. Dle reálné situace sdělíme rovněž 

v dostatečném předstihu, jak bude Trojskok probíhat. 

 

Všichni společně doufáme, že mimořádné období brzy pomine a že se zase vše vrátí do 

normálních kolejí. Snad ke znovuotevření škol dojde ještě v letošním školním roce a my 

budeme moci naše studenty klasifikovat i jinou formou, než jak tomu je v tuto chvíli. 

Každopádně již teď je jisté, že nás následně čeká mnoho práce. Škola má za úkol kromě 

realizace maturit, Trojskoku a uzavření běžné klasifikace zajistit též přijímací řízení pro nový 

ročník, letošní školní rok je proto pro všechny velkou výzvou. 

V této chvíli bych Vám především rád popřál pevné zdraví a mnoho psychických sil.  

Se srdečným pozdravem,  

 

 

Mgr. Radim Jendřejas 

 

 

V Praze – Troji 1. 4. 2020 

 


