Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace

Vážení rodiče.
Dovoluji si vás oslovit jménem svým a jménem týmu pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy
sklářské, Železný Brod s prosbou na zodpovědnou spolupráci v oblasti vzdělávání vašich dětí způsobem
„Na dálku“. Jak již dobře víte, školy jsou pro žáky uzavřené nejméně na dobu jednoho měsíce
a zameškání výuky, především maturitních předmětů, by přineslo nemalé komplikace.
S ohledem na uzavření škol a školských zařízení a následné vyhlášení nouzového stavu na celém území
České republiky z 12. března 2020, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový web
jako podporu pro školy a učitele při vzdělávání žáků a studentů formou na dálku nadalku.msmt.cz
Výběr konkrétních materiálů a nástrojů online výuky je na úvaze každého učitele.
Komunikační nástroje jsou základní infrastrukturou pro práci s žáky a studenty. Většina z nich
umožňuje vést hodiny, zadávat úkoly a vyhodnocovat je. Komunikaci mezi školou a rodinou řeší
nejrozšířenější školní systém v ČR, který dobře znáte, BAKALÁŘI. Kromě informací o prospěchu,
docházce či úkolech, umožňuje také omlouvání žáků, sdílení studijních materiálů či hromadné
rozesílání informací rodičům. Aplikace je nově dostupná také v bezplatné mobilní verzi
www.bakalari.cz Naše škola tento systém roky využívá a vlastní i licenci k sekci KOMENS,
ve které spustíme distanční výuku, tak zvaně „Na dálku“.
V první vlně vás všechny osloví nejdříve třídní učitelé, hned v úterý, kteří prověří funkčnost systému
a navážou komunikaci s žáky. Během středy budou následovat jednotliví pedagogové již s konkrétním
učivem a formou ověřování dílčích dovedností. Prioritní jsou pro nás předměty maturitní. Náhradní
forma výuky bude průběžně klasifikována a zpětně vyhodnocována mimořádnou pedagogickou radou
v závěru každého týdne. Po návratu žáků do školy bude učivo ověřováno a považováno za probrané.
Z tohoto důvodu vás žádáme o důslednost v dohledu nad vašimi studujícími potomky.

Předem děkuji za spolupráci,
s pozdravem

Mgr. A. Jan Hásek
ředitel školy
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