
 
 

 
 

V Krnově 17. 3. 2020 

 

Vážení rodiče, 

dnešním dnem zahajujeme dálkové vzdělávání prostřednictvím Edupage. Určitě se neobejdeme bez vaší pomoci, na 

druhou stranu jsme si vědomi, že toho máte hodně a vzdělávání by mělo být především na nás a na vašich dětech. 

Pokusme se společně vzniklou situaci využít tak, abychom co nejvíce zodpovědnosti nechali na našich dětech a 

zároveň u nich rozvinuli schopnost samostatného učení, čtenářskou a informační gramotnost. Od vás bychom 

potřebovali: 

1. Koordinaci - prostřednictvím denního režimu, který by měl mít ustálenou podobu a obsahovat 4 hodiny 

učení denně. Dohled nad tvorbou učebního plánu. Žáci by si po zadání úkolů měli naplánovat, kdy se budou 

jaké činnosti věnovat a kdy budou mít hotový požadovaný výstup. Plán by měl být písemný, doporučujeme 

podobu denního 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. Nechejte své děti plánovat svůj rozvrh samy, 

pomozte jim, jen když to nepůjde. 

2. Kontrolu – děti vám ukáží svůj učební plán s označením, že zadané úkoly splnily. Součástí ověření budou také 

výstupy v podobě vyplněných testů, napsané textové výstupy, prezentace nebo výtvory, které bude potřeba 

nafotit a přiložit jako přílohu. Ať vám žáci tyto výstupy ukáží a pohovořte s nimi o nich. Ideálně v podobě 

např. „Co nového ses dnes dozvěděl? Co tě překvapilo? Co ti šlo lehce? S čím jsi měl problém? Tomu 

nerozumím, vysvětlíš mi to? Pokud žák test nebo prezentaci odevzdal, ukáží se na pravém okraji procenta. 

3. Zpětnou vazbu – každý týden bude k dispozici třídní dotazník, který prosím společně s dítětem vyplňte, 

abychom věděli, jestli se nám učení daří. Tento model přece jenom děláme poprvé. 

4. Říci si o pomoc, když budete mít potíže - pokud nastanou při vzdělávání vážné problémy, zavolejte prosím 

v době od 8:00 – 14:00 na telefonní čísla: 

773 436 140 – speciální pedaog – poradí, když  se dítě učí, ale nejde mu to. 

774 040 458 – psycholog – pomůže s nastavením denního režimu a motivací pro žáky, kteří neplní povinnosti. 

pazderova@zsjnkrnov.cz  -  ICT technik – poradí při problémech s Edupage. 

739 040 461 -  ředitel  - jiný problém nebo dotaz  2. stupeň. 

739 040 415  - zástupce – jiný problém nebo dotaz 1. stupeň. 

Jak bude vypadat komunikace s vámi? 

1. Důležité informace vám budeme posílat centrálně. 

2. Pokud budete potřebovat pomoci nebo poradit, napište konkrétnímu učiteli  zprávu.  

3. Pokud bude potřeba, 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 by žáci měli dosáhnout, abyste poznali, že úkol splnili. 
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 Klíčovou otázku, na kterou by měli po vypracování úkolu umět odpovědět.  

 Kritéria hodnocení, abyste viděli úroveň, které děti dosáhly. 

 Zdroj informací - v prezentaci, odkazy na 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, kliknete 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. Berte známky jen jako orientační 

informaci o pokroku vašich dětí.  

Co známky říkají? 1 – úkol zvládl, 2 – úkol zvládl s menšími obtížemi, 3 – úkol zvládl napůl – je potřeba se 

zajímat, co může pomoci, 4 – úkol nezvládl, jen malou část, je potřeba dopomoci rodičů, kontrola režimu 

popřípadě kontaktovat pomoc, 5. úkol nezvládl – je potřeba kontrola režimu, dopomoc rodičů popřípadě 

kontaktovat podporu, která se pokusí zajistit terénního pracovníka. 

4. U testů umí dát Edupage učiteli informaci, které učivo dělá žákům problémy a on se k němu může v dalším 

týdnu vrátit. 

Jak bude probíhat zpětná vazba? 

1. Každý týden bude k dispozici zpětnovazební dotazník.  

2. Dotazník vyplňujte prosím spolu s dětmi. 

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. 

Tělesná výchova 

 Doporučujeme zajistit, aby děti měly denně minimálně 1 hodinu pohybu (procházka, běh, kolo, les ...). 

 Tělocvikáři sestaví zdravotní a kondiční cvičení, které žáci mohou denně provádět – bude v úkolech z TV. 

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 …) 

Chybějící učebnice, předplacení anglické časopisy si můžete v pracovních dnech vyzvednout od 8:00 -14:00 hod. u 

hlavního vchodu do školy. 

Nezapomeňte, že i na vaše děti vzniklá situace doléhá, proto se s nimi o ní bavte, vysvětlete jim vše, čemu 

nerozumí, povzbuzujte je a pěstujte správné hygienické návyky tak, aby je měly děti po návratu do školy zažité. 

Děkujeme za spolupráci, zkuste hledat ve vzniklé situaci i něco pozitivního. Jsme s Vámi.  

S přáním všeho dobrého za tým pedagogů ZSJN Krnov             Karel Handlíř, ředitel školy 


