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Milí studenti, 
 
každou generaci potká v životě nenadálá situace, se kterou se musí vypořádat. Říká se tomu 
„zkouška“.  Před Vaši generaci, a před nás starší, je nyní stavěna zkouška, která po nás vyžaduje 
zodpovědnost, svědomitost a pochopení. 
 
Byť si to tak možná mnozí myslí (přiznávám, byl jsem asi kdysi podobného smýšlení), škola není 
pouze institucí pro předávání informací. Jak řekl Leonardo da Vinci: „Jsem ohromen naléhavostí 
konání. Vědět není dostatečné, musíme uplatňovat. Chtít není dostatečné, musíme konat.“ 
 
Pojďte s námi uplatňovat a konat! 
 
I když to na první pohled vypadá, že máte prázdniny, není tomu tak. Vaše osobní účast na výuce 
sice ze zřejmých důvodů neprobíhá, nebylo by ale správné propadnout povalečství a lenošení. 
Mnozí učitelé jsou s Vámi již nyní v kontaktu. Abychom všemu dali smysl a řád, rozhodli jsme se 
od úterý 17. března 2020 zahájit výuku distanční formou. 
 
Co tedy potřebujete vědět v tuto chvíli: 
 
- výuka bude probíhat pomocí platformy Office 365 
- v této platformě budeme využívat aplikaci TEAMS 
- do platformy se přihlásíte na adrese portal.office.com 
- přihlašovací údaje jsou stejné jako pro přihlášení do školní počítačové sítě (s tou výjimkou, že za 
jménem uživatele následuje ještě název domény: @gympolicka.cz) 
 

Např.   uživatelské jméno: novakjir@gympolicka.cz 

 heslo: je totožné s heslem do školní počítačové sítě  
 
Prosím Vás, abyste si co nejdříve ověřili funkčnost přihlášení do portálu Office 365. V případě 
jakýchkoliv dotazů se, prosím, obracejte prostřednictvím KOMENS na zástupce ředitele Ing. 
Tomáše Dudka, který bude nastalé komplikace dle možností operativně řešit. 
 

V tuto chvíli není třeba, abyste do aplikace TEAMS vstupovali. Zatím si vydechněte a užijte fajn 
víkend.  
 
V průběhu dnešního večera či víkendu Vám bude přes KOMENS zaslán předpokládaný rozvrh 
hodin na nadcházející týdny. 
 
Ještě jednou bych Vás rád požádal o to, abyste k celé věci přistoupili svědomitě. Prosím také o 
pochopení pro Vaše pedagogy. I my se budeme celou řadu věcí učit za pochodu, ne vše se bude 
hned dařit. Možná nás v lecčem budete učit i Vy. Nicméně věřím, že vše společně zvládneme.  
 
Opatrujte se a držte se! 
 
S přátelským pozdravem 
 
Mgr. Josef Dvořák 
ředitel školy 
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