
Jak učí škola v těchto časech 

 

Škola má od počátku plán, který každý den upravuje podle vývoje událostí. Tento plán 

má 3 fáze.  

1. Fáze zvládnutí   

 Předpokládaná délka 14 dní. (13.3.2020-24.03.2020)  

 Hlavním úkolem je zvládnou neočekávanou situaci   

 Předpokládá se jako dočasná reakce na krátkodobý výpadek klasické výuky  

Probíhá zorientování se v situaci a přijmout opatření nezbytná k ochraně zdraví 

všech zúčastněných a současně co nejrychleji co možná nejjednodušším 

způsobem přepracovat způsob výuky tak, aby mohla fungovat dál a nedošlo 

k výpadku výuky.  

Hlavní důraz je kladen na kontinuitu v zadávání domácích úkolů, kompletace on-

line zdrojů a vedení obsahu hodin v rámci systému EDUPAGE. Současně jsou 

dopracovány obsahové náplně hodin podrobněji a vytvořeny základní technické 

předpoklady pro práci učitelů on-line. Tato fáze je charakteristická vysokou mírou 

změn a dynamickým vývojem. Jedním z dalších cílů, které jsou nutné pro další fáze 

je identifikace nejproblematičtějších úkonů a nelezení tempa pro nejpomalejší 

postup podobným principem, kterým fungovaly řecké falangy, což je zásadní pro 

další postup koly, který musí být tak rychlí jako jsou nejpomalejší z nás a stejný 

pro všechny.  

V rámci organizace školy je vypracován a zaveden zcela nový způsob práce, 

přidělování úkolů a komunikace v rámci Microsoft Teams aj..   

Dále jsou vypracovány základní standardy pro  

 strukturu on-line hodiny, který definuje, jak má vypadat on-line hodina 

co do struktury, tedy co má obsahovat kolik toho mý být a v jaké fázi hodiny.  

o Cílem je standardizovat výuku tak, aby byla obdobná ve všech 

předmětech a učitelé, žáci i rodiče tak pracovali ve známém prostředí 

způsoby a v rozsahu na který jsou zvyklí. Tento standard bude dále 



sloužit i k definici množství úkolů a rozsahu výuky v dalších fázích tak, 

abychom našli vhodnou míru zvládnutelnou pro všechny.  

 vytvořen seznam on-line zdrojů, které má být autorizovány pro použití 

v rámci výuky školy. Systém autorizace probíhá návrhem pedagoga a 

schválením pedagogickou radou.   

o Cílem je, aby škola používala systémově stejné zdroje a výuka 

byla po obsahové stránce co možná nejvíc standardizována. Současně 

jde i o počet autorizovaných zdrojů, který musí být přiměřený, aby se 

v něm učitelé, rodiče, a především žáci dobře orientovali. Každý 

učební zdroj je jiný a omezení jejich počtu zajistí, že se uživatelé 

nebudou muset učit stále nová a nová prostředí, ale budou se 

pohybovat v něčem, co už znají a to v několika předmětech 

současně.    

 vytvořen standard pro on-line prezenci pedagogů, který definuje, jak se 

učitelé mají chovat v on-line prostředí, jaké jsou jejich povinnosti, nástroje, 

které musí a mohou využívat a základní pravidla pro interní a externí 

komunikaci  

o cílem je, aby každý pedagogů věděl, co a jak má dělat a aby byl 

vytvořen systém, který je možno rozvíjet a řídit.  

  

  

2. Fáze konsolidace   

 Předpokládaná délka 14 dní. (25.03.2020-08.04.2020)  

 Hlavním úkolem je vyhodnocení situace, konsolidace stavu a aktivní 

standardizace výuky a provozu školy společně s aktivní přípravou na fázi 3.   

 Předpokládá se jako přípravná fáze pro přechod na dlouhodobě 

udržitelnou on-line výuku v okamžiku, kdy je jasné, že opatření potrvají delší dobu 

a je třeba v této situaci učit i nové učivo a uvolnit tam kde to jde ruce rodičům 

pro jejich ostatní povinnosti.  

Probíhá reflexe první fáze, zavádění připravených 

standardů, kontrolingu  a postupné rozšiřování působení učitelů ve výuce. Důraz 

je kladen na standardní průběh hodiny a doplnění videomateriálů a konzultací 



tak, aby se snížilo zatížení rodičů. Učitelé nahrávají min. pro každou novou látku 

krátké video, kde problematiku vysvětlí a ukážou, což by mělo pomoci pochopení 

látky žáky, neboť si mohou video pustit opakovaně a kdykoliv a současně ulehčit 

rodičům, aby tento výklad nemuseli provádět ani se učit. Současně tak učitelé 

zůstávají v kontaktu s žáky. Aplikovány jsou pouze autorizované on-line zdroje. 

Probíhá revize struktury výuky a on-line zdrojů. Zavádí se kontrolní mechanismy 

ohledem on-line prezence učitelů, struktury a obsahu výuky a korigují se chyby a 

nalezené nedostatky.  

Aplikovaný pracovní standard hodiny:  

Video   

 max. délka 3-10 min   

 nahrání na (stream youtube )   

Online výukový materiál    

 max 3 zdroje autorizované ředitelkou   

 Přímé odkazy na konkrétní zdroje u hodin (ne obecné odkazy na 

www)   

Zadávání úkolů   

 Prostřednictvím edupage   

 Odkaz na učebnice   

   

Učitelem vytvořený pracovní materiál max 1 stránka A4   

  

V druhém týdnu fáze 2. budou spuštěny konzultační hodiny, které bude možno 

registrovat se k on-line konzultaci prostřednictvím rezervace časového rámce 

v systému EDUPAGE ke každému učiteli. Konzultace bude probíhat 

prostřednictvím videochatu (aktuálně zvažované jsou alternativy 

Microsoft Teams, Skype, GoToMeeting, Zoom.us, Jitsi Meet)  

  

Současně probíhá testování on-line videokonferenčních platforem v reálném 

provozu společně s testováním organizace práce učitelů a celého fungování školy 

v reálném prostředí. Stanovení optimálních úředních hodin, ladění komunikačních 

kanálů, aplikace směrnic a postupů v nové situaci, plnění vykazovacích povinností 



matriky, sběru dat, přípravy rozpočtových povinností, přípravy na rok 2020-

2021 aj. povinností vůči státu. Dále probíhá inventarizace dalších úkolů a činností, 

které byly pozastaveny.  V neposlední řadě bude upraven provoz školy na 

zcela bezkontaktní tam, kde to situace umožní.  

  

V této fázi bude řešena i otázka výuky v mateřské školce konkrétně co dál a jakou 

formou. Stejně tak bude řešena i forma zapojení družiny, respektive všech částí 

školy nad rámec základního vyučování, které má prioritu č.1.  

  

Poslední otázkou zůstává rozsah a intenzita výuky, neboť aktuálně je přenesena 

na rodiče značná časová zátěž, kterou se postupně ale intenzivně 

snažíme převzít zpět na učitele. Problematika je složitá a je třeba 

postupovat s rozvahou, neboť jsou ve hře limitující faktory. On-line výuka nebyla 

nikdy uvažována jako hlavní forma výuky na škole. Učitelé se školí a připravují za 

pochodu při běžném plnění svých povinností a musí proniknout za velmi krátký 

čas poměrně hluboko do zcela odlišného modelu práce a ICT technologií. Stejně 

tak rodiče jsou vystaveni velkým a nečekaným nárokům oblasti ICT i osobního 

času. A konečně ti, o něž nám jde především, tedy naši žáci jsou na prvním stupni, 

takže částečně ještě neumí psát ani samostatně pracovat, neovládají nástroje ICT, 

každý má jiné zařízení a komunikace a celý výukový proces na dálku je tak pro 

všechny daleko obtížnější.  To jsou všechno otázky a výzvy, které budeme 

v průběhu transformace muset všichni zvládnout.   

  

V rámci organizace školy je pozornost soustředěna na zavedení efektivní kontroly 

průběhu výuky, aktivaci procesů, které byly pozastaveny především s ohledem na 

běžné fungování školy, technické a organizační zajištění ochrany zdraví v rámci 

běžného provozu a z velké části reflexi aktuálních zkušeností s aplikovanými 

postupy a eliminací kritických míst. Současně rozpracováváme systém podpory 

učitelů.  

  

3. Fáze dlouhodobě udržitelná on-line výuka  

 Předpokládaná délka 14 dní. (09.04.2020-30.6.2020)  



 Hlavním úkolem je přechod na plnohodnotné on-line vzdělávání  

 Předpokládá se dlouhodobě udržitelný stav, kdy je škola schopna 

plnohodnotně vyučovat a testovat žáky a převzít na sebe co možná nejvíc 

povinností s výukou spojených tak, aby účast na vzdělání rodičů byla co možná 

nejnižší minimálně v době probíhající výuky.   

V této fázi škola přejde na kompletní výuku formou videokonference 

doplněnou o finální podobu učebních výstupů z fáze 2. , kdy učitel bude v podstatě 

obdobným způsobem jako kdyby byly žáci ve škole učit on-line v reálném 

čase. Prioritou je zavedení této formy výuky, abychom mohli efektivně učit novou 

látku a měli nezprostředkovaný kontakt s žáky. Technologie nám také umožní 

vést přímé zadávání domácích úkolů žákům a v značné míře i kontrolu úloh v hodině 

vypracovávaných v reálném čase, a to díky bezprostřednímu kontaktu 

s žákem. Náročným bodem zde bude přihlášení žáků k telekonference, které mladší 

ročníky bez pomoci nezvládnou a současně závislost na internetové konektivitě a 

technice, kdy řešení technických problémů, na straně žáků budou muset zvládnout 

rodiče. I z tohoto důvodu věnujeme velkou pozornost výběru platformy, na které se 

bude vyučování odehrávat.    

Ve finální fázi bude výuka tedy probíhat víceméně bez asistence rodičů tak, jak 

jsme byli zvyklí jen na dálku. Každá hodina bude mít běžnou nebo zkrácenou časovou 

dotaci (45 alt. 30 min) on-line formou telekonference na jedné z platforem ((aktuálně 

zvažované jsou alternativy Microsoft Teams, Skype, GoToMeeting, 

Zoom.us, Jitsi Meet)) podrobný popis obsahu, výkladové video, autorizované 

materiály on-line, pracovní materiál (odkaz na učebnici, pracovní list nebo materiál 

připravený učitelem na míru). Dále bude podpořena možností konzultace (EDUPAGE, 

mail, registrace k on-line videokonzultaci).  

Současně škola spustila plně elektronický zápis do první třídy, kdy se zájemci 

hlásí zcela distančně v rámci systému EDUpage. Testování bude probíhat do 

29.3.2020 a ostrý provoz bude spuštěn od 1.4.2020. stejně tak bude realizován 

elektronický zápis pro mateřskou školku.   

V této fázi bude jasné, jakým způsobem bude fungovat družina a mateřská 

školka, kde předpokládáme obdobnou strukturu výuky upravenou danému účelu a 

současně nasazení obdobných technologií. Tato problematika se bude ještě vyvíjet. 



Učit předškolní děti online je opravdový oříšek a školka na to 

není aktuálně připravena ani technicky ani odborně, ale najdeme způsob, jak to 

zvládnout.   

Paradoxně tato situace, která na nás klade extrémní nároky a vyžaduje heroické 

nasazení, nám předkládá velké výzvy, které nás ve Zlatníkách posunou o míle 

dopředu.   

Lidé na obou stranách jsou vystavení velkému vypětí a pracují na hranici svých sil a 

schopností. Věřím, že s takovým nasazením se nám podaří zvládnout situaci, a 

nakonec se stál možná i průkopníkem v oblasti prvostupňového vzdělávání 

v republice. Veškeré naše poznatky a zkušenosti totiž sdílíme s ostatními školami po 

celém území české republiky a naše Know How, technologická řešení, praktické 

zkušenosti i chyby, které děláme dáváme k dispozici.  

 


