
Distanční výuka na TK Brno

Níže najdete souhrn všech informací o tom, jak probíhá a  jak je koncipována
distanční  výuka  na  TKB.  Vycházíme  z  Metodického  doporučení  pro  vzdělávání
distančním způsobem, které vydalo MŠMT.

Distanční výuka
Vzdělávání  distančním způsobem může probíhat formou  on-line či off-line.

Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých
studentů, tak personálním a technickým možnostem školy. O konkrétních vnitřních
pravidlech organizace výuky ve škole rozhoduje ředitel školy s ohledem na aktuální
možnosti a podmínky školy. 

Off-line výuka
Jedná  se  o  způsob  vzdělávání  na  dálku,  který  neprobíhá  přes  internet

( učební materiály jsou např. zasílány poštou nebo předávány osobně) a k realizaci
není potřeba ve větší míře digitální technologie. Nejčastěji se jedná o samostudium a
plnění úkolů z učebnic a učebních materiálů či pracovních listů. Může se také jednat
o  plnění praktických úkolů  využívajících přirozené podmínky účastníků v jejich
domácím prostředí  –  kreativní  či  řemeslné  práce,  aplikace  znalostí  a  dovedností
v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte/žáka/ či na rozvoj kompetencí.

On-line výuka
se rozděluje do dvou skupin: Synchronní a asynchronní
Při synchronní výuce je učitel propojen se studenty zpravidla prostřednictvím

nějaké  komunikační  platformy v reálném  (stejném)  čase.  Skupina  v  daný  čas  na
stejném virtuálním místě  pracuje  na  zadaném úkolu.  Trvá-li  synchronní on-line
výuka  delší  časový úsek,  v závislosti  na věku účastníků  klesá schopnost udržet
pozornost a může se projevit negativním vlivem i na zdraví studenta (dlouhodobá
práce s počítačem v nevhodné poloze, sledování monitoru). Vzhledem k věku žáků
není  reálné  a  správné,  aby  on-line  výuka  probíhala  ve  stejném rozsahu  dle
obvyklého rozvrhu  či aby byla pouhým on-line přenosem “frontálního učení”. Při
stanovování rozsahu výuky na dálku je třeba respektovat volný čas a jiné aktivity
studentů. Synchronní výuka by neměla přesáhnout tři vyučovací hodiny v kuse.

Při  asynchronní  výuce  studenti pracují  v  jimi  zvoleném  čase  vlastním
tempem  na  zadaných  úkolech  a  společně  se  v  on-line prostoru  nepotkávají.
Účastníci  na  zadaných  úkolech  pracují  dle  svých  časových  možností a  ve
stanoveném termínu vypracované zadání odevzdávají.  Zadávání  může probíhat
každý den, ale také např. na týden dopředu. V průběhu plnění úkolů je vhodné, aby
byl učitel k dispozici pro konzultace a individuální studijní podporu (např. email,
chat).

Je zřejmé, že  obě formy on-line výuky, synchronní i asynchronní, mají své
klady  i  zápory. Jejich  využití se  musí  řídit  konkrétními  podmínkami  školy
i studentů.  Nejlepšího  efektu je  dosahováno  tam,  kde  jsou  obě  formy vhodně
kombinovány. 



Při sestavování rozvrhu a forem výuky na TKB jsme vycházeli ze zkušeností
z jarního  uzavření  škol,  Metodického  doporučení  pro  vzdělávání  distančním
způsobem z  MŠMT a  poznatků  psychohygieny.  Snahou je,  aby  výuka na dálku
v takovéto podobě byla efektivní a zároveň technicky a didakticky možná.  

Jako základ výuky jsme (u literních předmětů) zvolili  formu  on-line  výuky
asynchronní uskutečňovanou  přes  Školu  online.  Vedly  nás  k  tomu  následující
důvody: 

– technika -  více členů rodiny nemá v jednu chvíli vlastní techniku, takto jsou
studijní materiály a zadání dostupná kdykoli

– internetové  připojení  –  nedostatečná  rychlost  spojení,  vypadávání  spojení
plynoucí např. z přetížení sítě

– problémy  s  technikou  –během  online  synchronní  výuky  řešíme  nefunkční
mikrofon, kameru, apod.

– schopnost soustředění (v domácím prostředí je mnohem nižší než v prostředí
školy)

Jsme si vědomi, že není možné ztratit kontakt mezi pedagogem a studentem,
proto  je  součástí  výuky  i  on-line  výuka synchronní uskutečňovaná  přes  Google
Meet.  Z podstaty nemůže probíhat  synchronní on-line výuka stejně jako výuka ve
třídě.  Tuto  formu využíváme především jako zpětnou vazbu,  podporu studentovi,
když  si  není  zcela  jistý,  že  danou  věc  pochopil  správně,  případné  dovysvětlení
složitějších témat a v neposlední řadě zajištění  určitého sociálního kontaktu. Je to
mnohem efektivnější než kopírování běžného školní rozvrhu hodin, kdy studenti musí
mnoho  hodin  denně  sledovat  on-line  přenosy.  Také  se  tímto  přístupem  snažíme
zabránit  negativnímu  vlivu  na  zdraví  studenta  (dlouhodobá  práce  s  počítačem,
tabletem, mob. telefonem  v nevhodné poloze, sledování obrazovky, atd.). 

Výuka tanečních předmětů probíhá převážně on-line synchronně, a to denně
pro všechny  ročníky.  Po  zmapování  možností  využití  prostoru  žáků  ke  cvičení
v domácnostech  jsme  došli  k  závěru  věnovat  se  prvkům klasického  tance  třikrát
týdně v 3. - 8. ročníku a dvakrát týdně v 1. a 2. ročníku. Praktická taneční výuka je
doplněna 2 až 3 krát týdně o předmět SOT pro 1. - 8. ročník, který je nyní speciálně
zaměřen  na  nejdůležitější  cvičení  -  protažení,  zvyšování  flexibility,  posilování,
rovnováhu. V době, kdy neprobíhá on-line synchronní výuka, je  student povinen
individuálně rozvíjet získané vědomosti a trénovat podle zadání.   

Snažíme se, aby studenti měli dostatek výukových materiálů a zadání k
procvičení,  ale  také  nezbytnou  zpětnou  vazbu  a  ujištění,  že  látku  pochopili
správně. Zároveň při stanovování rozsahu výuky na dálku respektujeme volný
čas studentů, jejich další zájmové aktivity a prostor pro nezbytný odpočinek. 

                                                                                                            Mgr. Zdeněk Kárný
                                                                                                  ředitel školy


