Školní výuka v době uzavření školy - informace pro rodiče a žáky
Vážení rodiče, milí žáci.
Pokusím se vám shrnout základní informace k dálkovému vzdělávání žáků v době uzavření
školy z důvodu prevence nemoci CoViD-19. Máme za sebou první týden učení na dálku.
Uvědomuji si, že pro pedagogy, rodiče a žáky to je nová zkušenost. Možná nejsou všechny věci
úplně dokonalé, ale věřím, že se všichni snažíme o to nejlepší. Jsem přesvědčen, že celý
proces dálkového učení se bude jen zlepšovat. Rád bych nyní uvedl základní postupy ve výuce
na dálku na naší škole.
Nástroje dálkového vzdělávání
1. – 4. ročník
Je skvělé, že všichni rodiče jsou již v kontaktu s třídní učitelkou. Jako základní komunikační
nástroj budeme používat email. Jelikož žáci prvních čtyř ročníků nemají ještě svoje emailové
účty ve škole, budeme používat emaily rodičů. Žákům budou předávány úkoly, pracovní listy,
odkazy atd. Třídní učitelka může, po domluvě s Vámi, použít i jiný komunikační kanál. V případě,
že bude problém s elektronickou komunikací, kontaktujte třídní učitelku a domluvíte se na dalším
postupu.
5. – 9. ročník
Je velmi pozitivní, že všichni žáci 5. – 9. ročníku se dokáží bez problémů přihlásit ke svému
školnímu e-mailovému účtu a používají ho. Jako komunikační nástroj budeme používat učebnu
Google (dále jen Učebna). Tento nástroj je velmi intuitivní. Jedná se v podstatě o
skupinu (třída), kde se sdílí učební materiály a úkoly. Všechny činnosti koordinuje
správce kurzu (učitel daného předmětu). Učebna je prostředí pro kompletní online
výuku a nabízí velké množství možností. Je také velmi přehledná pro žáky i rodiče.
Výuka bude přesunuta sem. Učebna je součástí školním emailů. Dostanete se tam
z emailového prostředí pomocí čtverečku 9 teček v pravé horní části mailu. Po
otevření nabídky kliknete na ikonu Učebna. Existuje i aplikace Učebna do mobilních
telefonů, kterou jednoduše synchronizujete.
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Jak na Google učebnu?
Pokud jste o Učebně nikdy neslyšeli, využijte odkaz na konci. Po přihlášení do Učebny Google
vidíte úvodní obrazovku se seznamem zapsaných kurzů - předmětů (co kurz, to předmět
v daném ročníku). Pokud se vám kurz neobjeví nebo nejste zapsaní, můžete se do něj zapsat
pomocí tlačítka “+” v pravém horním rohu. Zapsání do kurzu probíhá přes unikátní kód, který je
žákům poslán na školní mail. Tento kód se zapíše pouze poprvé a dále už má žák při každém
dalším přihlášení do kurzu volný přístup. V kurzu již dostane žák úkoly a zadání pro domácí
práci. Najde zde také i způsoby odevzdání. Chápeme, že přechod na Učebnu bude pro žáky
novou dovedností. Aby vše proběhlo správně, bude žákům od pátku 20. 3. zprostředkován
přístup do Učebny pouze pro hlavní předměty – matematika, český jazyk a anglický jazyk. Zde si
vyzkouší nové prostředí a možnosti. Další předměty budou žákům zpřístupněny až v úterý 24. 3.
Základní uživatelské dovednosti budou již natrénované a nebude problém se zapsat do dalších
kurzů (předmětů). V případě problémů kontaktujte e-mailem svého vyučujícího, který kurz
vypsal. Připomínám, že e-mail na učitele je ve formě jméno.příjmení@uokome.cz.
V případě, že doma nemáte dostatečnou počítačovou techniku nebo připojení k internetu, je pro
vás připravena následující varianta. Učební materiály si mohou žáci vyzvednout v kanceláři
školy (hlavní budova v ulici Komenského) v době úředních hodin (pondělí a středa 8 – 11 hod.).
Vypracované úkoly dávají žáci do školní poštovní schránky. Důležité je označit, od koho a pro
koho jsou.
Informace pro žáky
Jak jsem již psal výše, současná situace je pro všechny nová. Učení na dálku neznamená, že se
bude výuka šidit nebo dělat nepořádně. Naopak, v této době je otázka vzdělávání žáků velmi
důležitá. Nikdo neví, jak dlouho budou nová opatření trvat. Je velmi pravděpodobné, že
k některým tématům a kapitolám se už v rámci výuky ve škole nebudete vracet. Proto je důležité
nepodceňovat výuku na dálku a věnovat se tomu stejně jako vyučování ve třídě. V dnešní době
hodně lidí dobrovolně pomáhá při řešení nových situací. I když jste pouze žáky základní školy,
i vy můžete významně přispět. Měli byste si uvědomit svoji odpovědnost za vlastní vzdělávání.
Pokud toto budete mít stále na mysli, ušetříte spoustu práce rodičům a dálkové učení se pro vás
stane zábavou a pestrým zpříjemněním dne. Učitelé s vaší odpovědností za vzdělávání už při
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zadávání úkolů počítají automaticky. V případě jakýchkoliv problémů neváhejte kontaktovat
svého vyučujícího.
Informace pro rodiče
Dle aktuálních informací je pravděpodobné, že škola bude uzavřena na hodně dlouho. Tato
mimořádná situace je pro nás všechny samozřejmě velmi náročná. Vzdělávání na dálku Vám
určitě způsobilo mnoho komplikací, ale věřím, že je společnými silami zvládneme. V této
souvislosti si Vás dovolím požádat o spolupráci při vzdělávání našich žáků, Vašich dětí. I když
se všichni učitelé věnují vzdělávání na dálku v maximální míře, chybí jim zpětná vazba od rodičů
a žáků. Nemají informace, zda učiva je hodně, či málo, jak to žáci zvládají, jestli jsou úkoly
časově přiměřené, jak hodně jim musíte pomáhat apod. Byl bych velmi rád, kdybyste vyučujícím
poskytli zpětnou vazbu na dálkovou výuku. Věřím, že tímto způsobem velmi pomůžete
zefektivnit učení na dálku. Děkuji.
Nepopulární zpráva na konec
Vzhledem k déletrvajícímu uzavření školy budou všechny kulturní a sportovní akce školy do
konce školního roku zrušeny z důvodu maximálního využití času k výuce po návratu do školy.

Přeji nám všem pevné zdraví.
Mgr. Bc. Radek Škarka
ředitel školy
V Ústí nad Orlicí 19. 3. 2020
Odkaz na práci v Učebně:
https://www.tybrdo.cz/informatika/google-ucebna-z-pohledu-zaka-navody-pro-naproste-laiky
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