
 

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav 

Distanční výuka - podzim 2020 
1. Pedagogická rada na konci srpna  

Na základě zkušeností z jara jsme se dohodli na jedné platformě pro celou školu, Microsoft Teams, 

v případě znovu uzavření škol (základní komunikační kanál mezi rodiči a školou zůstávají Bakaláři). 

Následovalo zajišťování vhodného lektora na proškolení pedagogů ve spolupráce se MAPEM MH. 

 

2. První týden v září řešeny s IT správcem školy mimořádné prostředky na IT – např. dotazování se na 

MŠMT, co lze vše nakoupit za tyto prostředky; postupné objednání 24 NTB.  

 

3. 18. 9. 2020 prostřednictvím Bakalářů zaslán všem rodičům dotazník, jehož cílem bylo zjistit technické 

vybavení žáků +  s jakými obtížemi se setkali na jaře během distančního vzdělávání. 

 

4. 20. 9. 2020 

Vytvoření žákovských účtů pro Office365 včetně následného aktivování účtů během hodin Informatiky 

(žáci 5. – 9. tříd). Ostatním rodičům bylo vše zasláno na Bakaláře (včetně příručky a postupu k aktivaci 

účtu). 

 

5. 21. 9. 2020 – Provozní porada – TEAMS pro učitele (nastudovali jsme si sami, jelikož samotné školení 

s lektorem ještě neproběhlo – „pozdější termín“) 

 aktivování účtů pedagogů a seznámení s aplikací 

 vytvoření jednotlivých „Týmů“ – každý pedagog 

 vytvoření hodin v kalendáři 

 

6. od 12. 10. omezení provozu 2. stupně (nutné rozdělit na polovinu) 

 střídání po týdnech 6. - 7. roč. a 8. - 9. roč. (škola X distanční v.). 

 rodičům bylo dne 9. 10. zasláno vysvětlení k online a offline výuce, žáci si ve škole do té doby 

vyzkoušeli přihlášení v Microsoft Teams, každý dostal své přihlašovací jméno a nahlásil, zda bude 

pokračovat v ONLINE nebo OFFLINE formě. Zároveň rozdány redukované rozvrhy pro online režim 

na období do podzimních prázdnin. Rodičům zaslány stejné rozvrhy prostřednictvím Bakalářů i 

s návodem na přihlášení do Teams. Pro rodiče i žáky možná celodenní podpora na telefonu, 

Bakalářích či emailu ohledně přihlášení. 

 online rozvrh - redukován s ohledem na novou platformu Teams, zaměření především na ČJ, M, 

jazyky (nechybí naukové předměty 1x týdně) 

 offline žáci - vyzvedávání zadaného učiva na začátku týdne 

 

7. od 14. 10. zavření celé školy 

 Všichni žáci přestupují na distanční výuku. 

 Žákům 6. - 7. roč. dovysvětleno přihlášení a rozdány redukované rozvrhy, zároveň všem rodičům 

dne 13. 10. zaslány pokyny k distanční výuce s možnou podporou na straně školy především pro 1. 

stupeň, se kterým se počítalo, že bude dál pokračovat prezenční formou. 

 Rodiče si mohli vybrat, zda syn/dcera nastoupí na online či offline výuku s ohledem na jejich 

možnosti v rodině. 

 Třídy na 1. stupni byly rozděleny na dvě skupiny pro lepší komunikaci a vnímání žáků během 

online výuky. 

 Každá skupina maximálně dvě hodiny online výuky denně, další úkoly zasílány na samostatnou 

práci žáků. 



 

 V 1. ročníku výuka probíhá prostřednictvím nahraných videí, kde si žáci mohou sami zastavovat 

video dle své rychlosti plnění úkolů a mohou úkoly plnit po příchodu rodičů z práce. 

 Pro rodiče 1. ročníku online konzultace 2x týdně v ranních i odpoledních hodinách. 

 Pro žáky zařazen i dobrovolný tělocvik, kdy učitel přenáší své cvičení online. 

 

8. od 2. 11. prodloužena distanční výuka (všichni žáci) 

Dne 30. 10. zaslání rodičům aktuální rozvrh s ohledem na prodloužení distanční výuky. 

Rozvrh pro 2. stupeň posílen o přidání další hodiny naukového předmětu, rozvrh stále bez výchov. 

Na 2. stupni mají žáci denně 3 - 4 hodiny online výuky a k tomu zadané asynchronní úkoly s termínem 

odevzdání. 

 

9. Do 2. 11. 2020 vyučovali všichni pedagogové ze školy, od 2. 11. 2020 lze vyučovat z domova (dodatek 

k pracovní smlouvě) včetně možnosti zapůjčení NTB domů (smlouva o výpůjčce). V Chanosu není wifi, 

proto nelze využít další NTB v této budově. 

 20 NTB škola získala v rámci projektu Šablony II 

 4 NTB škola získala v rámci projektu Rekonstrukce odborných učeben  

Škola měla dostatek techniky pro zajištění chodu DV (celkem 33 učitelů) 

 

10. Nesetkala jsem se s žádnou negativní zpětnou vazbou od rodičů, ani od učitelů. 

 

11. Rodičům průběžně zasílán „Dopis rodičům“ prostřednictvím Bakalářů: 

 vyjádření se k distančnímu vzdělávání v následujícím období 

 poděkování za pomoc rodičů dětem 

 snaha podpořit rodiče a děti 

 

12. Každý den probíhá online „hospitace“ výuky ředitelkou školy – zajištění zpětné vazby pro vedení školy. 

 

 

V Mnichově Hradišti, dne 6. 11. 2020     Mgr. Eva Hajzlerová 

  



 

Distanční výuka ZS Mnichovo Hradiště, Studentská 895 

 

Informace k těmto předloženým otázkám: 

 

- jak jste se dopředu připravovali na distanční výuku 

 

V přípravném týdnu (31. 8.) proběhlo školení celého pedagogického sboru Distanční výuka 
efektivně (Teams) pod záštitou MAP v rozsahu 4 vyučovacích hodin. V týdnu, kdy byly 
zavřeny školy, proběhlo doškolení ped. sboru v Teams  (T. Jelínek) a ještě jedno kompletní 
čtyřhodinové školení v Teams pod záštitou MAP (hlavně pro vyučující 1. stupně).  
V současné době mohou kantoři využít technickou podporu a telefonické konzultace lektora 
Teams Jaroslava Šindlera. Koncem září a počátkem října se většina žáků 5. – 9. ročníků 
naučila připojovat pod svým přihlašovacím jménem k Teams v rámci předmětu Informatika či 
s pomocí třídního učitele. 
 

- zajištěné technické vybavení pro učitele (kolik máte míst na vysílání ve škole, kolik 

mají k dispozici notebooku/tabletů učitele (+ jaký je celkový počet učitelů) 

 

Počet míst, odkud mohou kantoři on-line vysílat:  

Hl. budova školy – 8 stanic  

Náměstí – 4 stanice 

Veselá – 2 stanice 

 

Nové digitální zařízení (notebook, iPod) dosud dostalo k dispozici 22 učitelů, dalších 11 

zařízení je objednáno (nový notebook nebo tablet obdrží celkem 33 vyučujících - každý, kdo 

má více než 50% úvazek).  

 

- zda jste nějak řešili pomoc žákům, kteří techniku nemají 

 

Zatím jsme půjčili žákům 3 digitální zařízení. Další zařízení pro potřebné žáky se snažíme 

získat prostřednictvím nadací a Červeného kříže. 

 

- jak probíhá výuka na (1 a 2 stupeň  v jakém rozsahu) 

 

1. stupeň: 

1. – 3. ročník: 2 hodiny on-line výuky denně 

 

4. – 5. ročník: ČJ - 4 hodiny týdně 

M -  4 hodiny týdně 

Aj - 2 hodiny týdně 

Přírodověda nebo vlastivěda - 1 hodina týdně 

Konzultace - 1 hodina týdně.  

 

2. stupeň  

Online výuka probíhá podle přesně stanoveného rozvrhu, který obdrželi zákonní zástupci 

žáků i žáci samotní. Rozvrh byl vytvořen s přihlédnutím k doporučení MŠ, kdy maximálně by 

měli mít žáci maximálně 3 online hodiny za sebou. 

Počet on-line hodin je více, záleží na pedagogovi, zda učí své předměty pouze on-line či 

kombinuje s asynchronní výukou (zadat úkol, zkontrolovat, poslat zpětnou vazbu). 

 



 

- jak řešíte zpětnou vazbu od učitelského sboru a rodičů 

 

Připomínky a podněty zapracováváme do probíhající distanční výuky. Veškeré připomínky 

rodičů konzultujeme s třídními učiteli či s učiteli příslušných předmětů. Snažíme se vyhovět 

oběma stranám s přihlédnutím k jejich technickým možnostem, individuálním potřebám a 

doporučením stanoveným MŠ. 

 

- s jakými problémy se potýkáte 

 

 problém s připojením některých žáků 

 nevyhovující technické možnosti dětí (pracují pouze na mobilních telefonech) 

 méně podnětné rodinné zázemí 

 

- co případně chystáte na další týdny on-line výuky 

 

Neboť je nejsložitější situace u nejmenších dětí (např. čtení prvňáčků), plánují učitelky 

prvních tříd navýšit počet hodin online připojení z důvodu více individuálního přístupu (čtecí 

skupinky po 4 dětech). 

Budeme i nadále pokud možno pružně reagovat na podněty ze strany rodičů i učitelů, které by 

vedly k zefektivnění tohoto netradičního způsobu výuky. 

 

 



 

 

 

Projekt MAP II Mnichovohradišťsko je podpořen z OP VVV           www.map-mh.cz     
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009138) 

 

 

 

Změny v projektu MAP II Mnichovohradišťsko 

Vyhlášený nouzový stav nás na jaře donutil změnit zaběhlé fungování našeho projektu. Snažili jsme se nabídnout 

pomocnou ruku školám v ORP, ale také rodičům pečujícím o děti a školáky doma.  

Na základě výstupů z dotazníku pro pedagogy, který jsme zrealizovali v červnu, jsme všechny školy oslovili s nabídkou 

pomoci při zvýšení kompetencí pedagogů pro případnou další distanční výuku. 

 

MAP II Mnichovohradišťsko – podpora škol při zavádění distanční výuky: 

• Seminář Distanční výuka efektivně – platforma Microsoft Teams nebo platforma G Suite (Google) – dle 

preference školy, účast školy byla dobrovolná. 

Školy podpořené seminářem či webinářem Distanční výuka efektivně:  

✓ Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254 

✓ Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895 

✓ Základní škola a Mateřská škola Jivina 

✓ Základní škola a Mateřská škola Klášter 

✓ Základní škola a mateřská škola Kněžmost 

✓ Základní škola a Mateřská škola Loukovec 

 

• ICT podpora pro efektivní online výuku – technická podpora a telefonické konzultace pro školy: 

V rámci této služby jsou školám k ruce technici i lektoři a řeší pomoc s nastavením, správou a používáním 
online nástrojů:  
✓ konzultace při správě a administraci prostředí Office 365/Microsoft 365 a G Suite/Google; 
✓ pomoc při technickém zásahu "na dálku";  
✓ telefonické konzultace při používání systému Office 365/Microsoft 365/Teams/OneNote a Google 

Classroom. 
 

• Webinář Průvodce online výukou v Microsoft Teams pro rodiče školáka 

Proběhl dne 26. 10. 2020, na webinář se připojilo celkem 123 účastníků. Záznam je k dispozici na našem 
YouTube kanálu a už ho stihlo zhlédnout 714 osob. 
 

• Webinář Poznámky ve škole pod kontrolou – bude zaměřen na popis pracovního prostředí v aplikaci 

OneNote. 

Webinář bude rozdělen na 2 části: 18. 11. 2020, 13:30-17:30 h (1. část) 

25. 11. 2020, 13:30-17:30 h (2. část) 

Webinář je pro pedagogy zdarma a je akreditován v rámci DVPP. 

 

• Aktuální informace z oblasti distanční výuky pro školy a učitele na našem webu a FB 
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