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Pokyny pro učitele k online školní akademii při dálkovém 
vzdělávání 

Základní škola Brodek u Přerova, Mgr. Jana Svobodníková, ředitelka školy 
 

Je těžké vybalancovat např. to, aby byli rovnoměrně vytíženi učitelé (různých předmětů, třídní, 
netřídní), aby se smysluplně shromažďovalo portfolio hodnotných žákovských prací a kompenzovalo 
zrušení plánovaných akcí. Z toho důvodu jsem vybrala variantu ONLINE ŠKOLNÍ AKADEMIE. Jestliže se 
vrátíme do školy až za řadu týdnů a budeme mít spěch s doháněním učiva, určitě nebude kapacita na 
akce, které měly proběhnout v letošním školním roce, mj. je to školní akademie. Proto ji uspořádáme 
online. Nyní se zaradují třídní učitelé a trochu leknou netřídní a ti bez připojení. Vyrovnáme tím trochu 
pracovní vytížení napříč sborovnami. 

Za předsedu online školní akademie a současně administrátora jsem vybrala nového pana kolegu XX, 
Ten bude mít za úkol se spojit s dalšími „akademiky“ XY a paní psycholožkou XY (kontakty předám).  

Akademici se mezi sebou dohodnou, kdo a jakou bude zastávat v online akademii funkci, mimo 
předsedy, ten je určen. Tento proces bude řídit předseda. Budou mít za úkol shromažďovat, ukládat, 
třídit a hodnotit příspěvky a „uspořádat školní akademii“.  

Prostředky na komunikaci a administraci si společně zvolí. Počítám s využitím třídních webů a školního 
webu na oficiální uvedení příspěvků. Navrhuji odměnit žáky, případně učitele za zpracování příspěvků. 
Bylo by dobré, aby učitelé školní akademii využili při zadávání „dálkových úkolů“. Příspěvky budou 
statické – obrázky, fotky atd. Nebo se budou hýbat – videa, streamy. Mohou být navázané na proces 
dálkové výuky (to, co děti průběžně vyrobí – kresby, fota, projekty, pracovní listy, případně mohou 
zaznamenávat proces – jak se učí dálkově, video, jak sportují, zpívají, vypráví vtipy, tančí, hrají hry 
apod.).  

Akademici společně připraví letáček na tuto akci a vymyslí pravidla fungování akademie a sbírání 
příspěvků tak, aby nedošlo k přehlcení webů, e-mailů a kantorů. Je to pro vás VÝZVA a těším se, jak to 
zrealizujete. Všichni učitelé a asistenti mají plno práce s plněním třídních webů, a i vy, netřídní, máte 
nyní také svůj strategický úkol.  

Očekávám od školní online akademie motivaci pro děti i učitele, mohou se mj. během učení věnovat 
tomu, co je baví, a ještě se tím pochlubit a soutěžit o ceny! Rozšíří tím svá žákovská portfolia a 
současně zvládnou naplňování školních výstupů, rozšíření dovedností.  

Popřemýšlejte, jak by do tohoto projektu bylo možné zahrnout přípravu závěrečných absolventských 
prací pro deváťáky (nikdo neříkal, že by absolventka nemohla být stream či video, jak tancuji). 
Myšlenkovou mapu k online školní akademii máte v příloze. 


