
 

PRAVIDLA DISTANČNÍ VÝUKY
ZUŠ JABLUNKOV

Pro účely on-line výuky se používá MS-Teams.
Žákům byly založeny školní emailové adresy a
navedeny do MS Teamsu. Pro sdílení větších

videí se využije youtube kanál školy -
kontaktujte Ivanu Funiokovou. Hudební

nauka využívá navíc aplikaci noutee.

1) JEDNOTNÉ
KOMUNIKAČNÍ PLATFORMY

Výuka podle rozvrhu v některých případech
půjde, v některých ne. Snažte se přizpůsobit a
uzpůsobit rozvrh tak, aby vyhovoval oběma

stranám - žákovi i Vám. 

2) ROZVRH HODIN

Žáci nemají povinnost se vzdělávat, my však máme povinnost vyučovat!
Mezi distanční výuku patří: videokonference s žáky, audiohovory, zadávání

domácích prací se zpětnou vazbou, práce formou nahrávek, vypracování
pracovních listů apod. Výuka nemusí být každý týden stejná. Minimální
naše intervence je každotýdenní zadání domácích prací do třídní knihy

3) JAK UČIT?

Pro účely distribuce pracovních listů, notovin,
knih výtvarných pomůcek využijte školu.

Přichystáte potřebné materiály a po domluvě s
paní školnicí můžete distribuovat materiály

žákům, nebo žáci mohou odevzdávat své
výtvory do mrtvých schránek.

4) PŘEDÁVÁNÍ MATERIÁLŮ
A PODKLADŮ

Žáci nemají povinnost se vzdělávat, my máme povinnost učit. Pokud
zadáte látku, jedná se o výuku a do třídní knihy pište "D". Sledujte však

účast na vzdělání a v případě, že někdo dlouhodobě nekomunikuje, máte
povinnost kontaktovat rodiče a zjistit důvody, proč se žák neúčastní

distanční výuky. Informace se předají podle pokynů na poradách.

5) DOCHÁZKA DO VYUČOVÁNÍ
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Nejdůležitější v této době je žáky především
motivovat. Do hodnocení proto zapojte i

žákovu kreativitu, včasnost, tvořivost,
adaptabilitu, kvalitu práce, plnění zadaných

úloh apod. 

6) HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Některé situace vyžadují přímou účast rodičů - postavení
rukou, postoj apod. Pokud to není nezbytně nutné pracujte s
žáky tak, aby byli co nejvíce samostatní a využívejte ve větší
míře digitální technologie (možnosti interaktivních kvízů

místo nutnosti tisknout pracovní materiály apod.).

7) ZAPOJENÍ RODIČŮ

Situace je natolik mimořádná, že pokud nesplníte s žákem všechny
výstupy ŠVP, tak to nevadí. Zaměřte se raději na probírané oblasti
důkladněji, nepřetěžujte žáky příliš vysokým tempem vzdělávání. 

8) VÝSTUPY ŠVP

Jelikož ve škole nemáme dostatečně rychlý
internet využívejte práci z domova. Kdo však
potřebuje pracovat ze školy, je škola pro Vás
otevřena. Kdo potřebujete vypůjčit notebook

hlaste se u paní Lucie Samiec.

9) HOME OFFICE

Využijte možnosti se vzájemně inspirovat nápady na distanční výuku. V rámci vedení
školy jsou pro Vás organizované školení na základní práci s MS Teams, pořízení a

úprava videí. Kdokoli z vedení a vedoucích předmětových komisí je připraven Vám
kdykoli pomoct. Na stránkách školy byly vytvořeny návody pro Vás i pro žáky. Pokud

někdo zapomene hesla je možné si vyžádat změnu přímo u ředitele.

10) VZÁJEMNÁ INSPIRACE


