
Zápis z jednání školské rady ZŠ Týniště nad Orlicí
konaného dne 09.11.2020

(SKYPE video meeting)

Přihlášení: Ivo Dostál, Ing. Jaroslav Kolář, Mgr. Edita Burešová, Mgr. Tomáš Haupt, 
MUDr. Leoš Voborník, Lucie Felcmanová

                   
Program: 

Distanční výuka ZŠ Týniště nad Orlicí

1. Školská rada se sešla na podnět několika rodičů o fungování distanční (online) výuky na
ZŠ.

2. Kontrola účasti dětí

- ŠR  zjistila,  že  není  k dispozici  kontrola  dětí  na  online  hodinách.  ŠR  doporučuje
zprovoznění  Bakaláře (třídní  knihy) pro učitele a zadání  rozvrhu hodin pro online
výuku v rozmezí 1. - 4. vyučovací hodiny. 

3. Online vyučování

- Dle  našeho  názoru  a  metodického  pokynu  MŠMT  by  online  výuka  měla  ideálně
probíhat mezi 8,00 – 12,00 hodinou. 

– 1. stupeň – max. 1 hodina denně 

– 2. stupeň – alespoň 3 hodiny denně (2 hodiny hlavní předměty + 1 hodina vedlejší
předmět) – tyto hodiny na sebe časově navazující

4. Zadávání úkolů

- Dle ŠR by také bylo vhodné sjednotit postup při  zadávání  úkolů (čas i  formu) na
Googlu sdíleném disku.

- Rodiče by dále uvítali při zadávání učiva vytvořit pro každý týden jednu složku pro
všechny  povinné  předměty,  která  by  byla  po  uplynutí  týdne  z disku  smazána.
Hromadí se stará zadání a špatně se ve složkách vyhledává a orientuje. 

5. Platformy online výuky

- ŠR byla dále informována o využívání 2 platforem na 2. stupni ZŠ.  Jedná se o Google
Meet a Microsoft Teams. Žáci i rodiče jsou zmateni, a neustále se přepojují z jedné
platformy do druhé.  Dle informací od žáků a jejich rodičů si i při vyučování volají a
sdělují si, kde mají být připojeni, navíc musí hlídat další aplikaci se zadanými úkoly.

- ŠR doporučuje, aby po dobu nouzového stavu ZŠ vyučovala:



1. stupeň – Microsoft Teams (pracují s tím od začátku)

2. stupeň – Google Meet (pracovali s ním již na jaře)

- Po skončení nouzového stavu je možné se dohodnout na využívaní jedné platformy a
na tu všechny postupně proškolit. Nebo zanechat toto rozdělení (dle MŠMT lze na
jedné škole využívat 2 platformy).

6. ŠR žádá ředitele školy, aby nás informoval o stavu nákupu nového vybavení pro učitele a
žáky (určené pro zápůjčky), o kterém jsme byli informování na setkání ŠR v září. A zda
jsou využívány smlouvy o výpůjčce z MŠMT.

7. ŠR dále žádá ředitele školy,  aby nás  informoval,  v jakém stavu je  počítačová síť  pod
správou nové firmy Alinet. Zda byl již nainstalován a zprovozněn nový server, nebo zda
je potřeba pomoc od zřizovatele.

Zapsala:                                                                 Předseda:
Lucie Felcmanová           Ivo Dostál


