Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace

Aktuální informace pro zákonné zástupce k povinnému distančnímu vzdělávání
Úvodem chci poděkovat všem rodičům, žákům, zaměstnancům školy a vedení města za
spolupráci při distanční výuce. Všichni se těšíme na návrat žáků do školy. Nikomu z nás daný způsob
výuky nevyhovuje. Učitelé ZŠ Loštice mají vlastní děti, které se vzdělávají distančním způsobem na
základních, středních a vysokých školách, takže danou problematiku znají i ze strany rodiče. Společně
se snažíme zajistit vzdělávání pro naše žáky dostupným způsobem, který nám umožňuje současná
situace. Chápeme také, že přibývá problémů, které musí celá společnost zvládnout. Našim cílem je
vzdělávat žáky a uvědomujeme si, že k tomu je zapotřebí i aktivní zapojení rodičů žáků. Děkujeme.
Základní škola Loštice od 14. října 2020 podle nařízení Vlády ČR vyučuje žáky distančním
způsobem. Ministerstvo školství vydalo metodiku k distančnímu vzdělávání. Na základě tohoto
dokumentu musí ředitel školy zajistit vzdělávání podle určitých podmínek. Způsob poskytování a
hodnocení vzdělávání na dálku má škola přizpůsobit podmínkám žáka (zázemí, materiální podmínky,
speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.). Podmínky musí škola zajistit i pro pedagogické
pracovníky, aby výuka mohla probíhat. Stanovení pravidel je v kompetenci ředitele školy.
Zákon vysvětluje pojem online výuka následujícím způsobem:
„Rozlišujeme synchronní a asynchronní online výuku. Vzdělávání distančním způsobem
nemůže nahradit běžnou výuku se všemi jejími aspekty, včetně socializační role.
Při synchronní výuce je učitel propojen s žáky zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační
platformy v reálném (stejném) čase. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na
stejném úkolu.
Při asynchronní výuce žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na jim zadaných úkolech a
společně se v online prostoru nepotkávají. Využívány pro tento druh práce mohou být nejrůznější
platformy, portály, aplikace atp., a to jak k samotnému vzdělávání, tak i
k zadávání úkolů a poskytování zpětné vazby.“ (konec citace)
Při stanovení způsobu vzdělávání musí škola dodržet rovný přístup pro všechny žáky.
Znamená to, že všichni žáci mají mít stejné podmínky pro vzdělávání. Škola má přihlížet, jaké jsou
možnosti žáků na distanční vzdělávání z domova.
ZŠ Loštice využívá asynchronní výuku s využitím programu ŠKOLA ONLINE. Tento
program firmy ,,dm SOFTWARE“, který zpracovává školní matriku ZŠ Loštice, je propojen
s elektronickým systémem školy. Tímto způsobem má možnost se dálkově vzdělávat 99% našich
žáků. Pro žáky, kteří nemají možnost dálkového vzdělávání, zajišťuje škola učivo tištěnou formou.
Tímto způsobem bude škola vzdělávat nadále prioritně.
Jako doplněk ke stávajícímu vzdělávání škola připravuje synchronní výuku s využití programu
Microsoft Teams. Tento program využívá 90% základních, středních a vysokých škol. Firma je
aktuálně plně vytížená a postupně školy napojuje do systému. Pedagogičtí pracovníci se učí se
systémem pracovat. Hodina vedená ,,live“ by měla doplňovat stávající výuku k vysvětlení nového
učiva, případně k procvičování látky. Nenahrazuje běžnou výuku.
Žáci ZŠ Loštice už dostávají průběžně od df SOFTWARE (formou zprávy v online škole)
informace o stažení programu a přihlašovací údaje. Program lze stáhnout do PC, NTB, tabletu nebo
mobilu (v jeden čas mohou používat současně program na různých zařízeních i sourozenci).
Předpokládáme, že se podaří v průběhu týdne systém spustit. Od středy 4. 11. 2020 se v kalendáři
programu Teams objeví schůzky jednotlivých tříd, kam se žáci v daný čas mohou připojit. Žáci zde
dostanou obecné informace od třídních učitelů o průběhu výuky. Učitelé zjistí, kolik žáků je schopno
se připojit. Školy, které využívají systém Teams, řeší problémy, že se žákům doma připojení seká,

padá, v rodině je víc dětí, které se nemohou přihlásit ve stejný čas do hodiny, nebo v daný čas
používají rodiče počítače na Home office atd. Tyto problémy lze předpokládat i v našich podmínkách.
Příprava PC, NTB, tabletu, mobilu
1) Stáhnout aplikaci Microsoft Teams
2) Přihlásit se - údaje došly žákům v dm software - zapsat si HESLO!!!
3) Návod pro práci s Teams na našich stránkách odkaz ICT Mohelnicko pro žáky a rodiče
nebo stránky: https://education.microsoft.com/…892 – doporučujeme zhlédnout video.
4) Učitelé stanoví v kalendáři Teams povinné hodiny, které budou žákům přístupné v nastavený čas.
V případě, že žák v průběhu hodiny ztratí spojení, tak se do hodiny opětovně přihlásí odkazem
v kalendáři. Spojení samozřejmě může ztratit i učitel. Žáci vyčkají na opětovné připojení
vyučujícího.
5) Hodina označená jako ,,Konzultace“ je nepovinná hodina. Žáci se mohou přihlásit a vyřešit
s učitelem případné problémy s učivem.
5) Nepřipojení do hodiny – zákonný zástupce zprávou podá informaci třídnímu učiteli, proč
se žák nepřipojil k výuce (je nemocný, nemá zařízení pro připojení, v danou dobu je
připojen sourozenec, atd.). Škola vyhodnotí možnosti žáka a případně navrhne řešení.
6) Žáci budou dostávat učivo a plnit nadále povinně úkoly v dm software.
7) Stolní počítače nemusí mít kameru, mikrofon. Možnost připojení z mobilu, tabletu, PC, ...
(pro komunikaci nutnost mikrofonu (integrovaný nebo externí) - pokud není mikrofon,
bude mít žák jen poslech).
8) Při první zkušební hodině budou žáci seznámeni učitelem s pravidly komunikace. Žáci
nemají možnost při výuce komunikace mezi sebou, aby se soustředili na výuku. Při této
výuce platí všechna ustanovení školního řádu.
9) Rozvrh vybraných předmětů dané třídy stanoví třídní učitel. Výuka Teams nemusí
probíhat každý den.
Tento dokument navrhuje postup na rozšíření distanční výuky pro žáky školy. Nelze
odhadnout problémy, které mohou nastat. Budeme se snažit pomoci při řešení problémů podle
možností školy. Předem děkuji za pochopení, trpělivost a spolupráci všem účastníkům distančního
vzdělávání na ZŠ |Loštice.
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