Distanční výuka od 2. 11. 2020
Vážení rodiče.
Dle rozhodnutí Vlády ČR pokračuje od 2. 11. 2020 ve všech ročnících školy distanční
výuka.
V první etapě distančního vzdělávání od 14. 10. jsme zahájili distanční výuku v aplikaci
Google Učebna. Žáci velmi dobře zvládají základní nabídku, komunikaci ve streamu,
práci v rámci zadávaných úkolů a video hodiny na meetu. U žáků nejsou větší problémy
při zapojování do nových aplikací – umimeto.org, quizziz.com, skolasnadhledem.cz
apod. Zato jistě patří poděkování i Vám rodičům.
Druhá etapa začne od 2. 11. 2020. Všichni si určitě přejeme, aby tato etapa byla co
nejkratší. I nadále budeme pokračovat a pracovat podle pokynů Manuálu MŠMT a
doporučení ČŠI, které jsou pro nás závazné. Na tomto základě jsme vytvořili jednotnou
koncepci výuky podle stávajícího rozvrhu. Výuku žáků vedeme tak, aby byla co
nejpřínosnější a nejefektivnější. V našem pojetí to znamená, že do výuky zahrnujeme co
nejvíce pestrých způsobů žákovské činnosti a následné kontroly. Snažíme se, aby žáci
dané téma, které probíráme, efektivně procvičovali prostřednictvím plnění úkolů v
Učebně – vyplňování cvičení z pracovních sešitů, pracovních listů, kvízů, činností
v aplikacích, protože při plnění těchto úkolů jsou žáci aktivní (musí něco vykonávat).
Tímto způsobem procvičují kompetence k učení a samostatné práci. Umět se učit,
samostatně řešit a nést odpovědnost za svoji práci jsou oblasti, které jsou dle ČŠI
největší slabinou současných žáků. Naše zkušenosti nás v tom utvrzují. Současný stav
bereme jako vhodnou dobu na procvičování těchto žákovských kompetencí. Úkoly
žákům průběžně kontrolujeme, abychom měli přehled o zvládání jejich plnění, jsme ve
vzájemné interakci. Od dětí také získáváme zpětnou vazbu. Vhodná kombinace výše
uvedené asynchronní on-line výuky společně se synchronní on-line výukou je dle našich
zkušeností a vědomostí nejlepším možným řešením distanční výuky pro tuto etapu.
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Už teď je jasné, že není v našich silách, vyhovět všem požadavkům rodičů, protože
možnosti každého se velmi liší. Naší snahou ale zůstává najít cestu, která vede ke
společnému cíli. Tím bezesporu je co nejlepší zvládnutí učiva.
Žáky a rodiče ubezpečuji, že všichni pedagogové dělají vše pro to, aby výuka byla
smysluplná a efektivní, i když přímý kontakt žák - učitel nemůže nic nahradit.

Věřím, že druhou etapu úspěšně zvládneme. Velký dík už nyní patří všem rodičům a
žákům naší školy. Přeji vám všem co nejvíce úspěchů při online výuce a hlavně všem
pevné zdraví.

Na brzkou shledanou na školních chodbách se těší.

Mgr. Bc. Radek Škarka – ředitel školy

V Ústí nad Orlicí 1. 11. 2020
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