
DISTANČNÍ VÝUKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELÁKOVICE, KOSTELNÍ 457
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

29.06.2020 1



Mimo distanční výuku

• Ukončení projektu ŠABLON I. – závěrečná MZ

• I. MZ ŠABLON II.

• Finanční rozpočet – výkaznictví do Brandýsa a na MŠMT

• Výkaz P1d – 01 – PHMax na 2020/2021, S53-01 PŠD

• Komplet matrika M3a

• Smlouvy a stěhování detašovaných pracovišť

• Stavba – plánování, úpravy, kontrolní dny, úprava dokumentace

• Zajištění provozu (dezinfekce, jídelna, úklid atd.)

• Tři kompletní výběrové řízení (vybavení BIOS, NTB a tablet učebna)

• Inspekce

• Nový informační systém (EDUPAGE)
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Data a statistika

• Uzavření školy 11.3.2020 (středa)

• 130 vydaných OČR, 34 pro OSVČ

• 12.3. – 16.3. (první týden – texty na webu/ třídy)

• Od 16.3. 2020 – 15 týdenních plánů (405 plánů/27 tříd)

• G SUITE (začátek dubna) + „UMIMETO.ORG“
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Data a statistika
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EMAILY (PŘIJATÉ) EMAILY (ODESLANÉ) SOUBORY NA WEB

Březen Duben Květen Červen
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Téměř 1 GB dat – souborů

Emailová schránka 11,7 GB/3,5 měsíce

406 emailových adres – G SUITE doména



UMIMETO.ORG
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UMIMETO.ORG
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573 žáků



ELEKTRONICKÝ SBĚR
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• VOLBY – školská rada resp. návrh kandidátů

• ZÁPIS dětí do 1. ročníků (1.4. – 30.4.)

• Zpětná vazba dotazník II. stupeň – 185 dětí (rozesláno vyučujícím)



Zpětná vazba – počty dětí
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A jak to vypadalo na webu?
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A jak to vypadalo na webu?

• Jeden týdenní plán v textu viz odkaz (bezprostřední uzavření školy)

• Jeden týdenní plán už v tabulce viz odkaz (od 16.3.2020)

• Pro děti se SVP na webu viz odkaz

• Krizový štáb města 
(21 usnesení viz odkaz)

https://www.kamenka-celakovice.cz/01_stranky_trid/4-b/
https://www.kamenka-celakovice.cz/01_stranky_trid/8-c/
https://www.kamenka-celakovice.cz/pro-deti-s-ivp/
https://www.kamenka-celakovice.cz/2020/03/17/mimoradna-informace-uzavreni-skoly/
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Podklady
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Podklady



ZHODNOCENÍ

• ICT gramotnost

• Organizace času (time management) 

• Spolupráce 

• Možnosti 

• Online konzultace

• Možnost nahrávání hodin

• Vlastní zpětná vazba

• Rozhled 

• Nové aplikace do výuky

• Technika a připojení (podmínka)

• Náročná příprava, spousta času

• Individualizace 

• Třída – kolektiv – vztahy

• Prohloubení rozdílů mezi dětmi

• Face to face – vysvětlení, pochopení
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POZITIVA NEGATIVA



ZHODNOCENÍ  - Zástupkyně pro I. stupeň
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• Společně jsme to zvládli – děti, rodiče, vyučující

• Každý pracuje podle svých možností, schopností a osobní 

aktivity 

• Týdenní plány – přehledné, srozumitelné (pokyny, odkazy)

• Komunikace, vzájemná zpětná vazba (telefon, email, 

WhatsApp, classroom, online výuka)

• Využití online aplikací a webů (onlinecviceni.cz, 

skolasnadhledem.cz, skolakov.eu, ČT edu, 

rysava.websnadno.cz, liveworksheets.com, umimeto.org, 

výuková videa)

• Sdílení materiálů, nápadů, zkušeností, vzájemná podpora 

• Rozvoj ICT dovedností  

• Nemožnost osobního kontaktu

• Celková časová náročnost přípravy distanční 

výuky a  poskytování zpětné vazby 

• Požadavky na technické vybavení a internetové 

připojení 

• Nutná aktivní účast rodičů

• Každý pracuje podle svých možností, schopností 

a osobní aktivity (pasivity)

• Hodnocení 

• Nerovný přístup ke vzdělání    

• Vyčlenění některých skupin dětí

KLADY ZÁPORY



• zadávání přiměřeného množství práce
• využívání webových odkazů s nabídkou 

úkolů
• využití prezentací ve většině předmětů
• využívání nabídky Čt Edu
• využívání systému umimeto.org
• využití systému classroom
• online výuka mnohých vyučujících
• dennodenní práce v pracovních emailech
• spolupráce s rodiči
• kontakt vyučujících s dětmi (mobil, PC)
• každý týden setkávání na online poradách
• možnost využití “prací” jiných vyučujících v 

classroom - kabinet, úložiště

• zpočátku větší množství zadané práce
• neradostná práce na PC
• nedokonalé technické vybavení vyučujících
• doma, ale možnost zapůjčení ze školy
• nedokonalé technické vybavení žáků doma
• někteří žáci nepracovali, neodevzdávali
• úkoly - u některých žáků bez možnosti 

kontroly pochopeného učiva, pokud 
nepracovali

• pokud online hodiny
• jen dobrovolná účast
• příští rok probrané učivo znovu vysvětlit
• u online hodiny nemožnost kontroly, zda 

dítě pracuje, zda se jen nepřipojí... 
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POZITIVA NEGATIVA

ZHODNOCENÍ  - Zástupkyně pro II. stupeň



Výukové aplikace a možnosti

• Učebny (třídy)

• Kabinety

• Materiály

Systém G SUITE

• Třídy

• Úkoly

Systém UMIMETO.ORG

• Natáčení videí

• Online (Kahoot, Contextminds, Matika.in apod. – viz 
email)

• ZOOM, Google meet, Meet.Jitsi atd.

Aplikace
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CO LZE VYUŽÍT
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• G Suite / Google disk (emaily, sdílení, online dokumenty, tabulky, formuláře)
• WEB: https://kamenka-celakovice.cz
• Youtube kanál školy: https://www.youtube.com/channel/UC-ahYitrnNbFa8-0MOPfY5A/videos

https://kamenka-celakovice.cz/
https://www.youtube.com/channel/UC-ahYitrnNbFa8-0MOPfY5A/videos


CO MUSÍME JEŠTĚ UDĚLAT PŘED DOVOLENOU
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• Archivovat – google classroom – hotovo 
• Vymazat všechny žáky, kteří jsou v umimeto.org – potom zrušit třídy, abychom 

byli připraveni na přípravný týden

• V přípravném týdnu založíme nové google classroom třídy
• Založíme třídy v umimeto.org – jednotně název

• Např. 8A_CJ_ZS_KAMENKA_HIR nebo 3A_AJ_1SK_ZS_KAMENKA_SOUL



NĚCO MÁLO O FINANCÍCH

• ZAČÁTEČNÍK 499,- Kč

• STŘEDNĚ POKROČILÝ 899,- KČ

• POKROČILÝ 899,- KČ

WORD

• ZAČÁTEČNÍK 499,- Kč

• STŘEDNĚ POKROČILÝ 899,- KČ

• POKROČILÝ 899,- KČ

EXCEL

• POUŽÍVÁME POWERPOINT V PRAXI 1299,-

POWERPOINT
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CELKEM: 5893,- KČ (KURZY)
G SUITE: zdarma

UMIMETO: 15.000,- KČ

DEZINFEKCE: 30.000,- KČ

BIOS: 250.000,- KČ – náš IF

NTB: 300.000,- KČ – náš IF

Tablety: 140.000,- KČ – náš IF



CO NÁS ČEKÁ
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• Nová budova (učebny, malá BIOS, víceúčelové hřiště) – prostorové 
možnosti výuky (jazykové učebny, učebny výchov, družina atd.)

• Zjednodušení plánování (rozvrh apod.)

• Zmenšování počtů žáků ve třídách (zlepšení kvality výuky)

• Zajištění technikou (wifi, NTB, PC, interaktivní tabule - dotyk)

• Nový informační systém EDUPAGE

• Nový informační systém družiny fy. Bellhop

• Změna výuky informatiky (budeme řešit)

• G SUITE – GOOGLE CLASSROOM od 3. ročníků povinně

• Školní emailové adresy od 3. ročníků (ostatní lze také - dobrovolnost)

• UMIMETO.ORG (licence se bude prodlužovat, nyní do 21. 4. 2021)
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• Dokončení šablon II

• Personální šablony – Speciální pedagog, Kariérový poradce, Školní asistent – OK

• Výuka s ICT – Zuzka – zde bude potřeba pomoct (stejné děti – minimálně 2 x týdně, 
abychom stihli)

• Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

• Vyčerpáno 4, II. pololetí byly 4 (přerušeno – bude pokračovat), zbývá 16 tzn. 8 na pololetí (buď 
někdo vezme dvě na I. a II. pololetí, nebo se dohodnou dva – s tím, že jeden např. I. pololetí matika 
a II. pololetí ČJ, nebo cizí jazyk)

• Projektový den ve škole 6 x (příloha č. 3 – podrobnosti) – cca 4.000,- Kč

• Projektový den mimo školu 4 x (příloha č. 3 – podrobnosti) – cca 6.000,- Kč

• Vzdělávání DVPP – mimo inkluzi v délce 8 hodin, musí být akreditace (čtenářská 
gramotnost, cizí jazyky, matematická gramotnost) – podrobnosti kolik čeho zjistím, zatím 
máme vyčerpáno 3 – jazyková gramotnost
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PRIORITA NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU



CO VÁS NEMINE
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• Osobní pohovory v přípravném týdnu (požadavky, 
informace, názory, zlepšení, návrhy apod.)

• 1 A4 po zasloužené dovolené – zhodnocení distanční výuky, 
co jsem se naučil, co mi nešlo, s čím popřípadě v čem 
potřebuji pomoc nebo podporu
(bude uloženo v Google disku – sdílené uložiště)

• Naučit se nový informační systém (školení se pokusím 
zajistit, popřípadě proškolím osobně)

• HOSPITACE



CO NAVRHUJI
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K DISKUZI
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• TRIPARTITA – TS – žák – rodič - učitel

• VZÁJEMNÉ NÁVŠTĚVY V HODINÁCH (SDÍLENÍ)

• SDÍLENÝ KALENDÁŘ AKCÍ - PEDAGOGICKÝ

• ULOŽIŠTĚ MATERIÁLŮ – SUPLOVÁNÍ, NÁVODY, NÁMĚTY 
(PO PŘEDMĚTECH) – PŘÍSTUPNÉ VŠEM KOLEGŮM –
ODKONTROLOVÁNO

• 1 x 14 dnů „ranní okénko“ – cca 20 minut 
(aplikace, příklad, námět, metoda atd.) – sdílení dobré praxe
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• KOORDINÁTORA EVVO – IVETA H. – PROJEKTY EVVO

• METODIKA ICT

CO MÁME

A CO BRZY BUDEME MÍT

• KOORDINÁTORA ŠVP – IVETA C. (změny v RVP -> ŠVP)

• VÝCHOVNÉ PORADCE (ZUZKA L. A LENKA K.)

• PRIMÁRNÍHO PREVENTISTU – 360 hodin kurz



DISKUZE

NÁZORY, ZHODNOCENÍ, INFORMACE
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CERTIFIKÁTY
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ZPĚTNÁ VAZBA OD RODIČŮ

Děkuji za možnost se vyjádřit. Musím říct, že při debatách s rodiči, kteří mají děti na jiných 
školách, jsem velice rád, jak funguje forma domácího vzdělávání na Kamence. Hrozně mě těší, 
že jsme se všichni naučili používat Google classroom, umimeto.org, a že vy jako pedagogové do 
toho dáváte tolik energie, když připravuje úkoly pro naše děti. Nezřídka totiž slýchám, jak 
učitelé v pondělí pošlou rodičům email se zadáním, co mají s dětmi probrat a jaká cvičení s nimi 
mají udělat do konce týdne. Rodiče si pak právem stěžují, že vlastně školu odpoledne po práci 
suplují. U vás tomu tak není a my jsme vám za to neskonale vděčni. Myslím, že i děti to baví, 
alespoň moji synové se rychle naučili s portály pracovat a nemají problém úkoly plnit a 
odevzdávat je. Vytvořili si i denní rutinu a tu dodržují. Snídaně, úkoly, pak cvičení na 
trampolíně a pak teprve zábava. 😊 Jistě je občas nutná kontrola a někdy i pomoc z naší strany, 
ale to bylo i dříve při plnění domácích úkolů.
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ZE ZÁPISU

• Způsob práce ve škole bude mému dítěti vyhovovat nejlépe.
• Skvělá škola 😉, založená a stojící na vztazích! Hezký den!
• Osobní zkušenost matky a dobré reference okolí.
• Škola nás zaujala moderním a progresivním přístupem ve srovnání s některými ostatními ZŠ. 

Líbí se nám i způsob výuky, který je už od 1. tříd. Webové stránky jsou velice pokrokové.
• Ste super
• Podle spadovosti a že tato škola pro meho syna je nejlepsi, pristup ke každemu žaku je 

individualni a my toto potrebujeme. Dekuji
• Spadova oblast, relativni blizkost k bydlisti, probihajici rekonstrukce (-> nove prostory), 

celkove na nas dela velmi dobry dojem, moc hezky web. Pouze syn tvrdil, ze chce radeji na 
Komenskeho, protoze mu udajne nekdo ve skolce tvrdil, ze u Vas je v cele skole pouze jedno 
WC :) Jeho obavy jsme snad uspesne rozptylili.

Chyby v textu jsou záměrně ponechány
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ZE ZÁPISU

• Na Kamenku chodil tatínek a teta Terezky, tudíž k ní máme osobní vztah. Škola nám přijde 
rodinnější, líbí se nám vedení školy a celková atmosféra. A hlavně i Terezce se ve škole líbilo, 
když jsme se byli podívat. :-)

• Slyšela jsem velmi kladné hodnocení a ze strany dcery Adélky - také byla u zápisu spokojena 
a bude k vám i chodit do první třídy její kamarád

• Jako matka zde pracuji, starší dcera již školu navštěvuje. Děkuji :-)
• Škola mi padla do oka... U zapisu z minuleho roku se libila este vice. Ucitele prijemny a 

hezky udelany program. A na tuto skolu sem slysela samou chvalu :)... Skola a zaci pusobi
klidne s kladnym pristupem.

• Mám syna v 5.A a má tu nejlepší paní učitelku na světě. Jsem velmi spokojená proto Vám 
svěřuji i druhé dítě na vzdělávání. Jen tak dál.
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ZE ZÁPISU
• Dobré reference od rodičů dětí navštěvujících Kamenku.
• Dobrý den, Vaši školu jsme si vybrali, protože je státní, menší než nová, rodinného typu a 

dozvěděli jsme se jen ty nejlepší recenze.
• Pro dobré reference od přátel, rodinnou atmosféru školy a blízkost bydliště. Již prarodiče 

Kamenku navštěvovali.
• Intuice dcerky vybrala si sama a poptávala jsem se po rodičích, kteří mají s vaší školou 

zkušenosti a samá chvála.
• Vybrali jsme Vaši školu na základě mnoha ověřených dobrých referencí.
• Navštívili jsme "Den otevřených dveří" a syn mluví jen o Kamence, zvládli jsme i vědomostní 

dotazník v učebně :-) příjemné prostředí, milí vyučující a celkově se nám líbí koncept Vaší 
školy.

• Chodila jsem na Kamenku já i můj manžel, takže pro nás srdcová záležitost a jasná volba.

• PLUS DALŠÍCH cca 40 REFERENCÍ PODOBNÉHO TYPU.



DĚKUJI ZA POZORNOST

ING. JIŘÍ KYLIÁNEK (ŘEDITEL ŠKOLY)
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