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Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání
Informace rodičům
Gymnázium Teplice se ve školním roce 2021/2022 účastní projektu vyhlášeného Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace
kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách (č. j. MSMT-34023/2020-1)
a realizovaného Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR).
Do projektu se přihlásilo 72 škol, byli jsme vybráni společně s dalšími deseti gymnázii z důvodu
dobrých výsledků v období distanční výuky.
Cílem pokusného ověřování je ověřit možnosti organizace, volbu obsahu a metod pro
kombinované vzdělávání, které by mohlo do budoucna představovat rozšíření vzdělávací nabídky škol.
Kombinováním vzděláváním se rozumí účelné a systematické uplatnění distanční formy vzdělávání
v části vzdělávacího procesu. Pokusné ověřování poskytne výstupy, které ukáží, zda lze kombinací
prezenční a distanční formy vzdělávání dosáhnout stejných výsledků vzdělávání jako čistě prezenční
formou.
Do projektu jsme vybrali pět tříd; jednu z osmiletého studia a čtyři ze studia čtyřletého (příští 4.A,
6.B, 6.F, 7.D a 7.E). Dále se projektu zúčastní žáci maturitního ročníku, kterým byl povolen individuální
vzdělávací plán. Žáci a zákonní zástupci odevzdávají v současné době písemný souhlas se zařazením do
projektu.
Projekt bude ve vybraných třídách realizován tak, aby žáci mohli využít příležitosti distanční
formy vzdělávání. Prezenční výuka bude kombinována s distanční podle poměru 4 dny v týdnu prezenční
a 1 den (předpokládáme pátek) distanční. Toto upřesníme později, až budeme mít vytvořené rozvrhy.
Rozsah distanční části zvyšovat ale nebudeme. Pro žáky s individuálním vzdělávacím plánem bude poměr
prezenční a distanční formy řešen individuálně.
Jaké příležitosti kombinovaná forma vzdělávání nabízí?
Moderně pojatá forma kombinovaného vzdělávání a využívání digitálních technologií umožňuje žákům:
• personalizaci vzdělávání (individuální tempo studia, respektování zaměření žáka, procvičení
problematických kapitol),
• možnost osobního plánování,
• zvýšení zodpovědnosti a samostatnosti.
Žáci získají lepší zpětnou vazbu o svých výsledcích:
• Žáci budou dostávat písemně průběžné hodnocení v předmětech, kde probíhá kombinované vyučování.
• Kromě klasifikace známkou obdrží žáci za pololetí slovní hodnocení.
Prosíme rodiče nezletilých žáků o podporu projektu.
Rodiče nebudeme zatěžovat pomocí při výuce!
Prosíme ale o spolupráci:
• při omlouvání absence,
• při realizaci distanční části (technické vybavení a podmínky pro učení žáka).
Věříme, že projekt přinese našim žákům nové kompetence pro studium i další uplatnění
a děkujeme za podněty v průběhu jeho realizace.
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