
 
 

 
 

V Krnově 17. 3. 2020 

 

Milí žáci, 

dnešním dnem zahajujeme dálkové vzdělávání prostřednictvím Edupage. Je to nová zkušenost pro vás i pro nás. 

Bude to vyžadovat z vaší strany více samostatnosti, zodpovědnosti, soustředění na čtení a rozvoj informační 

gramotnosti. Učitelé vám budou zadávat úkoly, na jejichž splnění budete mít vždy jeden týden. Zároveň dostanete 

testy pro ověření vašeho pokroku. Pokuste se s úkoly vypořádat sami a co nejlépe. Když si neporadíte, můžete se 

zeptat prostřednictvím zprávy v Edupage učitele nebo rodiče. Abyste v této zkoušce obstáli, budete potřebovat:  

1. Vytvořit denní režim v podobě vlastního rozvrhu, který by měl mít pokud možno ustálenou podobu a 

obsahovat 4 hodiny učení denně. Do rozvrhu si naplánujte, kdy se budete jednotlivým úkolům věnovat, tak 

abyste vše během týdne zvládli. Myslete i na rezervy, kdyby vše nešlo podle plánu. Pokud úkol včetně 

ověření splníte, odškrtněte si jej. Plán by měl být písemný, doporučujeme podobu týdenního rozvrhu a 

obsahovat by měl na každý pracovní den min. 4 políčka. Do každého si zapíše čas od kdy do kdy, předmět, 

úkol a výstup. Plánujte sami a s plánem seznamte rodiče. 

2. Ověřit své znalosti včas v podobě vyplněných testů, napsaných textů, prezentací nebo výtvorů, které bude 

potřeba nafotit a přiložit jako přílohu. Pokud jste test nebo prezentaci udělali, ukáží se na pravém okraji 

procenta. 

3. Reagovat zpětnou vazbou – vyplňte s rodiči na konci týdne dotazník, pokud byste s něčím měli problémy, 

pokuste se navrhnout, co by vám v dané situaci pomohlo. 

4. Říct si o pomoc, když budete mít potíže -pokud nastanou při vašem samostudiu neřešitelné problémy, pište 

učitelům zprávu nebo chat v Edupage. 

Jak bude vypadat komunikace s vámi? 

1. Důležité informace vám budeme posílat centrálně. 

2. Pokud se budete potřebovat na něco zeptat, napište konkrétnímu učiteli  daného předmětu zprávu. 

 (Pište prosím pouze důležité věci, pro obecné postoje využijte zpětnovazební dotazník. 

3. Když vám domácí vzdělávání nepůjde, řekněte si o pomoc. Jsme tady pro vás. (viz tel. čísla) 

4. Pokud bude potřeba (v nutných případech), zajistíme vám konzultaci s učitelem po telefonu nebo 

prostřednictvím aplikací WhatsApp nebo FaceTime. 

Jak bude probíhat zadávání úkolů? 

1. Úkoly budou na Edupage v podobě prezentací jedenkrát týdně vždy ve středu nebo ve čtvrtek. 

2. Úkoly najdete v Edupage, v pravém menu v ikoně výsledky, kliknete na daný předmět, na levém okraji níže 

najdete oddíl PREZENTACE, úkoly zde budou označeny názvem tématu a termínem do kdy má být dokončen. 

(viz obrazová příloha) 

3. Prezentace budou obsahovat: 

 Cíl, kterého byste měli dosáhnout, abyste poznali, že jste úkol splnili. 

 Klíčovou otázku, na kterou byste po vypracování úkolu měli umět odpovědět.  

 Kritéria hodnocení, abyste si sami mohli určit úroveň, které jste dosáhli. 

 Zdroj informací - v prezentaci, odkazy na stránky v učebnici, odkazy na text, video, audiozáznam na 

internetu. 

 



 
 

 
 

 

 

 

Jak bude probíhat ověření znalostí? 

1. Ověření bude probíhat v podobě testů nebo projektů na Edupage. 

2. Ověření najdete v Edupage, v pravém menu v ikoně výsledky, najdete si na daný předmět, na levém okraji 

nahoře najdete oddíl TESTY/PROJEKTY, úkoly zde budou označeny názvem tématu a nejzazším termínem 

odevzdání. Pokud jej máte hotový, bude u něj procento úspěšnosti. Při vyhodnocení učitelem se zbarví štítek 

zeleně. 

3. Výstupy bude učitel hodnotit známkou, kterou zapíše do Edupage.  

4. U testů poskytne Edupage učiteli informaci, které učivo vám dělá problémy. Díky k tomu bude možnost se 

k problémové látce vrátit v následujícím týdnu. 

Jak bude probíhat zpětná vazba? 

1. Každý týden bude k dispozici zpětnovazební dotazník.  

2. Dotazník vyplňujte prosím spolu s rodiči. 

3. Pokud odpovíte na první otázku, že je vše v pořádku, na další otázky odpovídat nemusíte. 

4. Pokud budou nějaké potíže, pokuste se je v závěru specifikovat a napsat, co by vám pomohlo. 

Tělesná výchova 

 Doporučujeme vám denně minimálně 1 hodinu pohybu  

 V úkolech TV budete mít zdravotní a kondiční cvičení, které byste měli denně provádět. 

Čtení 

 Je povinnou aktivitou, které by žáci měli věnovat minimálně 30 – 60 min. denně, dle čtenářské úrovně. 

 Žáci 2. stupně si povedou v sešitě denní záznam z četby v rozsahu 3 – 5 řádků v podobě vlastního komentáře 

k přečtenému. Bude klasifikováno. 

 Každý žák si vybere pro četbu beletristickou četbu úměrnou věku (pohádky, povídky, romány, fantasy …) 

Učebnice, pracovní sešity a předplacené anglické časopisy, které jste nechali ve škole, jsou připraveny u hlavního 

vchodu, rodiče si je mohou vyzvednout každý pracovní den od 8:00 – 14:00 hod. 

Věřím, že jste šikovní a zadané úkoly zvládnete. Pokud budete k samostatnému učení přistupovat zodpovědně, 

naučíte se spoustu potřebných dovedností pro život. Možná budete překvapeni, co všechno můžete zvládnout 

sami. 

Věříme vám, že tuto složitou situaci společně zvládneme.  

Za pedagogické pracovníky ZSJN Krnov         Karel Handlíř, ředitel školy 


