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Víme, o čem se bavíme?

Události ČT, 15. 9. 2020, Výuka na dálku v novém školním roce, https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/

Hybridní výuka
dříve: provázanost prezenční 
a online složky,
dnes: část žáků v učebně, část 
online z domova.

Epidemiologické opatření, didakticky problematické.
Vhodné metody: jako v málotřídní škole, převrácená třída… 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/220411000100915/obsah/789468-vyuka-na-dalku-v-novem-skolnim-roce


Distanční výuka





Jeden z důvodů: Kvalita a efektivita distančního vzdělávání je 
přímo podřízená úrovni didaktického zpracování různých 
typů studijních materiálů, které musí nahrazovat studujícím 
chybějící interakci z přímé kontaktní výuky. 

Výzkumy: distanční vs. prezenční vzdělávání



Víme, o čem se bavíme?

Nouzová výuka na dálku/distanční – 
(emergency remote teaching) – vzdělávání 
uskutečňované dočasně alternativním 
způsobem v důsledku mimořádných okolností.

The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. EDUCAUSE. 27. 3. 2020 
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning  

Distanční vzdělávání – forma učení, kde žák 
není pod bezprostředním dohledem učitele, 
nicméně využívá plán, vedení a konzultace se 
školou. Tedy samostudium, silně závislé 
na didakticky kvalitním návrhu materiálů.

ve skutečnosti ve školách probíhá…

https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning


Nouzová distanční výuka

Charakteristiky
● osobní přítomnost žáků ve škole není možná,
● proměnlivost vzhledem k epidemiologické situaci,
● náhlé, dopředu nejisté zahájení,
● nedostatek času vše předem bezchybně připravit,
● různorodé domácí zázemí žáků, které může škola 

ovlivnit jen omezeně.

Cílem nejsou robustní vzdělávací podmínky, ale dočasný 
(nouzový) přístup k výuce a podpora způsobem, který lze 
rychle nastavit a spolehlivě provozovat během 
mimořádných okolností.



CO JSME SE
O VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

DOZVĚDĚLI A CO SE NAUČILI



Vzdělávání na dálku v základních a středních školách. Tematická zpráva. Praha: ČŠI, květen 2020.
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Vzdelavani-na-dalku-v-ZS-a-SS 

● chybějící počítač
● chybějící připojení k internetu
● nízká motivace některých žáků 

ke vzdělávání
● nekomunikace ze strany rodičů

Známe důvody absence Známe důvody absence 
komunikace žáků se školoukomunikace žáků se školou

Ilustrační snímek, foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Důsledek: prohlubování vzdělávacích nerovností…

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Vzdelavani-na-dalku-v-ZS-a-SS
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zaskolactvi-neomluvene-hodiny-deti-zs-ss-ceska-skolni-inspekce.A190410_135819_domaci_niv


● další prohlubování vzdělávacích nerovností mezi žáky –  
„rovnost šancí“

● velké rozdíly mezi školami – dobré školy (s dobrými 
řediteli) zareagovaly perfektně. 
ČŠI: „...úroveň pedagogického řízení v jednotlivých 
školách je v tomto směru velmi různá“.

● zvětšující se rozdíly mezi kraji
ČŠI: „Realizace vzdělávání na dálku prohloubila rozdíly 
mezi pozitivy a negativy u jednotlivých krajů“. Zvětšující se rozdíly mezi kraji 

ČŠI: „Realizace vzdělávání na dálku prohloubila 
rozdíly mezi pozitivy a negativy u jednotlivých krajů“. 

Velké rozdíly mezi školami – dobré školy 
(s dobrými řediteli) zareagovaly perfektně. 

ČŠI: „...úroveň pedagogického řízení v jednotlivých 
školách je v tomto směru velmi různá“.

Největší problém: zvyšující se nerovnosti

Další prohlubování vzdělávacích 
nerovností mezi žáky –  „rovnost šancí“.



Víme, jak na přechod školy na distanční výuku

NEUMAJER, O. Platformy a systémy pro školní komunikaci a spolupráci. Řízení školy. Praha: Wolters Kluwer, 2020, roč. 17, č. 9, s. 38-
41. ISSN 1214-8679. https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22586/PLATFORMY-A-SYSTEMY-PRO-SKOLNI-KOMUNIKACI-A-SPOLUPRACI.html 

● Sjednotit komunikaci – vhodné nástroje,
● zaškolit v práci s nástroji ped. pracovníky,
● sestavit písemná pravidla online komunikace,

vyžadovat jejich dodržování,
● zajistit dostatek času na přípravu distanční výuky, zejm.:

● redukovat vzdělávací obsah (ŠVP),
● vytvořit rozvrh – přiměřený mix synch. a asynch. výuky.

Maxima dle metodiky MŠMT: 
● MŠ – 30 min.,
● 1. stupeň ZŠ – 1 hod., 
● 2. stupeň ZŠ – 3 hod.

https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22586/PLATFORMY-A-SYSTEMY-PRO-SKOLNI-KOMUNIKACI-A-SPOLUPRACI.html


Již známe metodická doporučení pro učitele

● Poskytovat průběžně zpětnou vazbu každému žákovi 
k jeho práci a učení, vyžadovat sebehodnocení 
žáků dle stanovených kritérií.

● nabízet žákům možnost 
individuálních konzultací,

● upřednostňovat menší skupiny 
po kratší čas (např. místo 45 min. 
s 30 dětmi, 3×15 min. s 10 dětmi),

● zjišťovat názory žáků, rodičů 
i učitelů na průběh výuky,

● podporovat spolupráci v on-line 
prostředí – žákům chybí i běžná 
zpětná vazba od spolužáků.

DÚ při distanční výuce: Závisí doba kyvu na hmotnosti závaží?



● Jak vedení škol zjišťuje, jak probíhá výuka?
● Online dotazníky? Online hospitace?

● Jak spolupracuje online učitel s asistentem?
● Jak probíhá párová výuka online?
● Kdo učitelům pomáhá s technickými problémy, kdo 

s metodickými?
● Mají rodiče průběžné informace o prospívání jejich dítěte?
● Na čem lze rozpoznat, že má výuka dopad na učení dětí?

Nápomocné otázky k distanční výuce

?



Učitelé nikdy v minulosti nebyli připravováni na vzdělávání, 
kdy budou fyzicky odděleni od svých žáků.

Pro všechny zcela nová situace.

DIGITÁLNÍ KOMPETENCE UČITELŮ

DigCompEdu



Komunikace učitelů s žáky během distanční výuky 

ČŠI. Tematická zpráva. Zkušenosti žáků a učitelů ZŠ s distanční výukou ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020. Shrnutí vybraných zjištění a doporučení 
pro následující období. 11/2020. https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Zkusenosti-zaku-a-ucitelu-ZS-s-di/

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Zkusenosti-zaku-a-ucitelu-ZS-s-di/


Dynamický vývoj videokonferenčních SW v roce 2020

Zásadní vylepšení pro synchronní výuku, např.:
● počty současně připojených účastníků,
● kvalita přenosu,
● ceny licencí – dříve prémiové funkce,

Nové funkce:
● chat,
● sdílení obrazovky,
● přehrávání videa – systémový zvuk,
● změna pozadí – obrázek, video, rozmazání,
● bezpečnost – heslo, doména, předsálí…,
● pořizování záznamu,
● hlášení se o slovo,
● sdílená nástěnka – whiteboard, jamboard,
● skupinové/dílčí místnosti – breakout rooms…

možnosti Google Hangout v 2016



Problémy videokonferencí ve výuce:
● pro děti extrémně náročné – na koncentraci 

a pozornost, na digitální kompetence, na domácí zázemí…,
● častá adaptace očí na různé barvy, kontrast, velikost písma 

→ překrvení a suchost očí (bez mrkání), bolest hlavy…,
● chybí gesta a oční kontakt (pohled do kamery),
● nejčastěji instruktivní/frontální výuka,

výuka na dálku ≠ videokonference

ČŠI, 15. 12. 2020



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 
Z VÝUKY NA DÁLKU



ZŠ Litoměřice, B. Němcové: synchronní setkávání se žáky

● vedení ihned zajistilo notebooky všem učitelům a asistentům,
● jako pratformu zvolili G Suite (Google Učebna), stanovili pravidla a nouzový rozvrh výuky%,
● zástupce ředitele proškolil učitele ve výuce na dálku,
● cílem zejm. udržovat žáky ve spojení se školou, podporovat jejich studijní návyky.



Soukr. gymn. Jana Palacha, Praha 1: třídní schůzky online

● Akce „Pozvi rodiče ke svému počítači“ s cílem vysvětlit, jak probíhá výuka,
● využili Microsoft Teams, který využívají ve výuce,
● přítomen byl i školní ICT koordinátor jako technická podpora účastníků,
● sešly se celé rodiny, někteří z obýváku, kanceláře, zahrady či automobilu,
● ředitel navštívil postupně všechny virtuální místnosti,
● akce vyhodnocena jako velmi úspěšná, škola zvažuje opakování.



● G Suite škola používá od roku 2014, přechod na online výuku snadnější,
● Google Meet dosud příliš nepoužívali, 
● druhý den po vyhlášení nouzového stavu online porada učitelského sboru v Meetu,
● ředitel školy všem předvedl možnosti aplikace,
● pokračovala série pravidelných každotýdenních hodinových online porad.

ZŠ Ludgeřovice: online porady pedagogů



Co díky pandemii dnes už vímeCo díky pandemii dnes už víme

● Školy tu jsou také proto, aby mohli rodiče chodit 
do práce a děti být fyzicky spolu,

● online výuka vzala mocenské nástroje z rukou učitelů,
● žáci se učili řídit si vlastní učení – plánovat úkoly, 

ovládat motivaci, zvládat neúspěchy, učit se z chyb…,
● ukázalo se, jak rychle mohou změny přicházet, 

a zároveň, jak na ně umíme v 21. století reagovat 
a změnit zaběhlé způsoby vzdělávání,

● technologie již navždy zůstnou součástí běžné výuky.



Na internetu velké množství informací, 
doporučení a zkušeností, často 
ve formě videí z webinářů. Za všechny 
doporučuji web MŠMT a NPI:

https://koronavirus.edu.cz/ 

Inspirace, zkušenosti, vzdělávání…

https://koronavirus.edu.cz/




Učit se naplno a s radostí
Učitel naživo

ondrej@neumajer.cz, http://ondrej.neumajer.cz/

mailto:ondrej@neumajer.cz
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