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Principy a zásady
úspěšného vzdělávání na dálku
pro pedagogy a žáky SZUŠ Lídl Music
Distanční výuka je podřízena KHS, MZČR a jednotlivým základním školám, kde se dislokované učebny naší
školy nacházejí. V případě vyhlášení karantény na ZŠ, kde jsou učebny SZUŠ Lídl Music dislokovány, budou
pedagogové postupovat u žáků SZUŠ LM s distanční výukou takto:
● kontaktování všech zákonných zástupců formou e-mailu nebo telefonu
● zmapování individuálních podmínek každého žáka
● udržování pravidelného kontaktu se všemi žáky, včetně žáků s omezeným přístupem k internetu
ZAPOJENÍ, PODPORA
● online výuka bude vedena přes platformu zvolenou pedagogem (Skype, Messenger atd.), pokud
A KOMUNIKACE
vedení školy nerozhodne jinak
● přizpůsobení probírané látky i pro slabší žáky
● škola má zajištěné technické vybavení a zázemí pro online a offline výuku pro všechny pedagogy
● vzájemná komunikace mezi pedagogy a vedením školy
● výuka kláves pro žáky 1. - 3. ročníku bude probíhat offline formou nahrávek, pokud pedagog
nerozhodne jinak
● výuka kláves pro žáky 4. ročníku a starší bude probíhat formou online výuky nebo offline formou
nahrávek (podle technických možností žáka)
● výuka recepce a reﬂexe pro 1. - 5. ročník bude probíhat formou zasílání studijních materiálů a
úkolů e-mailem, s následným vyhodnocení a zpětnou vazbou

PRAVIDLA

● výuka skupinové interpretace (pěveckého sboru) v době distanční výuky neprobíhá
● každý pedagog si vytvoří časový harmonogram pro individuální online výuku
● ze ŠVP vybrat nejdůležitější učivo (není třeba probrat vše)
● všichni žáci mají povinnost dodržovat článek IV. odst. 1 ze smlouvy o studiu
● při zadávání úkolů zohledňujeme možnosti a podmínky, nepřehlcujeme žáky ani rodiče
● pravidelný monitoring a vyhodnocení průběhu distančního vzdělávání
● přizpůsobení se nově vzniklým podnětům a situacím, optimalizace zavedeného systému

ZPĚTNÁ VAZBA

● netrestat žáky za nesplnění všech úkolů
● vedení žáků k sebehodnocení a posílení vnitřní motivace k učení (fotmou pochvaly atd.)
● upřednostňujeme formativního hodnocení žáků
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