Distanční výuka ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou
Účinnost od 25.01.2021
Na základě průběžného hodnocení systému distanční výuky (dále DV) na naší
škole, po projednání na pedagogické poradě a vzhledem k aktuální pandemické situaci
zvyšujeme počet povinných hodin (červených) v předmětech Čj, M, Aj v týdenním
rozvrhu. Celkový počet hodin zůstane zachován, takže pro děti bude i nadále dostatek
příležitostí konzultovat učivo. Výchovy budou podle povahy předmětu řešeny například
dlouhodobějšími projekty či jednoduchými výzvami. Informační zdroje zůstávají stejné,
tedy školní web, Bakaláři a pracovní maily.
Ke změnám nás vedou především tyto důvody:
● nedostatečné využití tzv. zelených hodin ke konzultacím a výuce
● podpora možnosti využití asynchronní výuky a získávání kvalitní zpětné vazby
● podpora rodin při nastavení pracovního denního režimu
Vycházíme z těchto principů:
● nelze odhadnout, jak dlouho bude ještě probíhat především DV
● naučili jsme se pracovat s technologiemi, pojďme je využívat efektivněji
● DV nejsou pouze videokonference, děti musí čím dál tím více samy plánovat,
pracovat samostatně a mít prostor pro učení v čase běžného školního rozvrhu
● bez dostatečné, věcné a slušné vzájemné komunikace se neobejdeme, je třeba
řešit věci a předávat si informace s těmi, kterých se to týká
● jedeme v tom všichni stejně, něco zvládáme líp, něco hůř, ale každý máme jiný
hlavní úkol:
○ DÍTĚ → SE má učit (přiměřeně věku a možnostem číst s porozuměním,
hledat a zpracovávat informace, řešit problémy, využívat konzultací, ...)
○ UČITEL → má učit (vysvětlovat, navrhovat postupy, organizovat činnosti,
hodnotit, diagnostikovat, …)
○ RODIČ → má vytvářet podmínky (zázemí, dohled, připojení, …)
Myslím, že všichni už toužebně očekáváme, až budeme moci otevřít dveře školy
všem dětem a opět se s nimi setkávat ve třídách. Moc se na děcka těšíme. Určitě ta
situace opět nastane. Zatím vydržme s tím, co máme, a přestože už toho máme po krk,
nezapomínejme, že i když třeba nezvládáme všechno, mnohému jsme se už naučili.
Jedeme dál! Držte se.
Petr Lukáš, ředitel školy
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