
Příloha č. 3 - Principy distanční výuky 

Důležitá je pro nás komunikace 

Pokud cítíte nejasnosti, máte otázky, něco je třeba pozměnit a vylepšit, sdělte nám to. Distanční výuka 

je pro nás všechny stále nová, ne vše může fungovat ideálně. Vždy je ale možno věci narovnat a vylepšit.  

 

Distanční výuka má svá úskalí 

Distanční výuka představuje pro všechny zapojené strany (studenty, pedagogy, rodiče) zvýšenou zátěž, 

a proto jsme se rozhodli počet povinných synchronně odučených on-line hodin krátit. Nechceme, aby 

studenti a učitelé strávili před počítači celé dny. Učit se můžeme i jinde než před monitorem.  

 

Ponaučení z chyb je více než známka  

Hodnocení práce studentů je do značné míry subjektivní – o to víc v rámci distanční výuky. Více než 

sumativní hodnocení (známka) má pro nás smysl, pokud si žáci uvědomí dostatky / nedostatky své 

práce, jsou schopni se z nich poučit. Chceme, aby nás naše chyby formovaly, nikoliv deformovaly. 

Snažíme se hodnotit formativně. 

 

Po práci koláče 

Poctivá a hlavně aktivní účast na on-line hodinách a vypracování zadané práce a úkolů v konzultačních 

hodinách je práce. A po práci je dobré si dopřát i zasloužený odpočinek. Jednou z možností relaxace je 

i školní projekt Pohni se (https://www.gympolicka.cz/clanky/pohni-se) 

 

Vzdělávání je příležitost 

Distanční vzdělávání je ze zákona povinné, ale my v něm vidíme ještě něco víc. Možnost vzdělávat se 

je výsada a privilegium, které není samozřejmostí. Vzdělávat se distančně je také příležitostí jak ovlivnit 

budoucnost vzdělávání. I proto si distanční vzdělávání nevynucujeme, ale nabízíme ho a vidíme v něm 

příležitost.  

 

Zůstat doma neznamená zakrnět 

Člověk se nevzdělává jen ve škole. Pracovat na sobě, rozvíjet se, objevovat v sobě nová nadání je 

přirozeností každého člověka. A někdy je potřeba se k tomu trochu nakopnout. Podporujeme a 

doporučujeme program DofE – Cena vévody z Edinburghu. Budeme rádi, když se studenti během 

distanční výuky hecnou a začnou s nějakou novou dovedností, pohybovou aktivitou, stanou se 

dobrovolníkem a nabídnou pomoc druhým. Možná se naučí ještě něco zcela jiného, než by se naučili 

ve škole.  
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