
14  Školy a školky

Text: Ivana Junková, ředitelka ZUŠ Řev-
nice

V jarních měsících minulého roku, kdy 
proběhla první vlna uzavření škol, jsme 
byli trochu zaskočeni a hledali jsme cesty, 
jak se k celé situaci postavit. Nikde nebyly 
žádné návody, co dělat. Sbírali jsme infor-
mace a snažili jsme se optimálně spolu-
pracovat se žáky a hlavně rodiči, protože 
na nich byla velká část zodpovědnosti za 
komunikaci, aby mohla výuka pokračovat 
dál. Hned od začátku jsme k distanční 
výuce přistupovali s respektem a také jsme 
počítali s možností, že se stejný scénář 
může opakovat i na podzim.

Během letních prázdnin jsme připra-
vovali plány pro případ, že bude nutné 
se k distanční výuce vrátit, což se nám 
vyplatilo. Na konci srpna proběhlo pro-
školení všech pedagogů na MS Teams, 
který jsme zvolili jako jedinou platformu 
pro virtuální komunikaci. Chtěli jsme tak 
předejít zmatkům při používání rozdílných 
aplikací. Naše heslo bylo „kdo je připraven, 
nemůže být zaskočen“, což pramenilo 
z jarních poznatků. Škola musela být do-
vybavena další ICT technikou, aby pokryla 
svoje potřeby. Musíme konstatovat, že 
jsme si na jaře nedovedli představit, že to 
bude opravdu jediná cesta ke vzdělávání 
po téměř celý příští školní rok. Technické 
problémy nás v začátcích i průběhu dalších 
měsíců potkávaly na denním pořádku, 
takže jsme byli kolegům permanentní 
technickou podporou. Také jsme chtěli 
rodiče co nejméně zatěžovat emailovou 
korespondencí. Směřovali jsme k tomu, 
aby si žák sám osvojil dovednosti, jak se 
připojovat k výuce, kde nalézt zadávanou 
látku, kde případně vidět práce ostatních 
spolužáků, která by mu sloužila k mož-
né inspiraci. Na webových stránkách školy 
jsme založili sekci Distanční vzdělávání, 
kde je velká část probíraného učiva, hlavně 
pro skupinovou výuku. Stále na systému 
pracujeme a snažíme se ho profesionalizo-
vat a zjednodušovat. Probíhají opakované 
porady a supervize. Celá situace již trvá 
dlouho a je čím dál tím těžší udržet nadše-
ní a optimismus pro další týdny distanční-
ho vzdělávání, jak u žáků, tak u učitelů. 

Online učíme ve všech oborech, dle 
rozvrhu. Nejnáročnější je skupinová 
výuka hudebních nástrojů a tance. To, 
že nemohou být koncerty a přehrávky 
prezenční, neznamená, že je nemáme. 
Někteří z kolegů je realizují online, pro 
žáky a rodiče. Je opravdu dojemné, že i při 
snížené zvukové kvalitě vydrží všichni až 
do konce virtuálního koncertu, nechybí 

a hudbu. Konec prázdnin je vyhrazen 
velkému táboru, letos se nám vzhledem 
k okolnostem změnil termín a pojedeme až 
poslední týden v srpnu. 

Velkou radost nám udělaly úspěšné 
talentové zkoušky našich studentů na 
střední a vysoké umělecké školy. O těch 
jsme vás informovali na facebookovém 
profilu školy. 

Začali jsme se živými přenosy, první 
vlaštovkou je Cvičme v rytmu s Renatou. Je 
to cvičení pro učitele, žáky a přátele školy. 
Zaznamenaný stream pak slouží i k fy-
zické průpravě starších žáků v tanečním 
oddělení. Dívat se můžete každou středu 
od 17 hodin. Plánujeme i živé přenosy 
hudby. První koncert v přímém přenosu 
proběhne 4. 3. 2021 v 19 hodin. Odkaz na 
stream bude na webových stránkách školy 
v aktualitách. 

Letošní již 13. ročník výtvarné regionální 
soutěže na téma Džungle byl vyhlášen 1. 3. 
Více se dozvíte na webových stránkách 
školy zus-revnice.cz. e

Základní umělecká škola Řevnice v době 
distančního vzdělávání

ani potlesk. Dle slov učitelů je to pro žáky 
motivace a připravují se před koncertem 
daleko více. Další z kolegů to řeší tak, že 
jim žáci zasílají videonahrávky se zadanou 
skladbou. Učitel je následně sestříhá a pak 
si to všichni společně pustí.  Záleží na krea-
tivitě každého vyučujícího, jakou formu 
společného setkávání zvolí. Ve všech obo-
rech pracujeme na stejném principu, kdy 
vycházíme z manuálu, který jsme společně 
s učiteli vytvořili. V rámci motivace žáků 
realizujeme interní soutěže např. ve hře na 
klavír. V těchto pomyslných kláních není 
cílem vyhrát, ale opravdu se zúčastnit.

V případě, že se situace bude vyvíjet 
pozitivně, máme pro žáky připravená 
víkendová setkání, při kterých budou moci 
rychleji dohnat potřebné dovednosti, které 
si nelze dostatečně dobře osvojit distanční 
formou. Říkáme tomu pracovně víkendové 
soustředění, plánujeme je ve všech obo-
rech. V červenci by pak měl proběhnout 
příměstský tábor zaměřený na výtvarný, 
literárně dramatický obor, filmovou tvorbu 




