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Milí žáci, rodiče, 

školní akademie bude, ale bude to ON-LINE ŠKOLNÍ AKADEMIE! 

 

Verze textu pro rodiče a starší žáky: 

     Jestliže se vrátíme do školy až za řadu týdnů a budeme mít spěch s doháněním učiva, určitě 
nebude čas na akce, které měly proběhnout v letošním školním roce, mj. je to školní akademie. 
Proto ji uspořádáme on-line. 

     Bude probíhat na dálku a musí ji někdo řídit. Bude to náš nový pan učitel Martin Kopecký. On 
bude předsedou akademiků, jak říkáme učitelům, kteří budou on-line školní akademii 
organizovat a hodnotit. Dalšími akademiky jsou učitelé, asistenti pedagoga a školní 
psycholožka: Miluše  Zbraňková, Iva Schwarzbergerová, Eva Dubská, Jana Dočkalová, Gabriela 
Novotná a Zuzana Frydrychovská (Staroštíková).  

     Akademici budou mít za úkol shromaždovat, ukládat, třídit a hodnotit Vaše příspěvky a 
„uspořádat školní akademii“. Jak se budou s Vámi domlouvat, vám brzy sdělí.  

     Nejlepší příspěvky odměníme. Vaše příspěvky budou statické – obrázky, fotky atd. Nebo se 
budou hýbat – videa, streamy. Mohou mít spojitost s výukou na dálku. To, co průběžně vyrobíte 
– kresby, fotky, projekty, pracovní listy, případně můžete zaznamenávat, jak to dálkové učení 
probíhalo, jak jste se doma učili. Mohou to být videa, jak sportujete, zpíváte, vyprávíte vtipy, 
tančíte, hrajete hry apod. 

      Akademici společně připravují letáček na tuto akci a vymýšlí pravidla fungování akademie a 
sbírání příspěvků tak, aby nedošlo k přehlcení webů, e-mailů a učitelů. Je to pro vás VÝZVA a 
těšíme se, jak to zrealizujete. Můžete se během učení věnovat tomu, co vás baví a ještě se tím 
pochlubit a soutěžit o ceny! Rozšíříte tím svá žákovská portfolia a současně zvládnete 
prohloubit své dovednosti. Deváťáci, popřemýšlejte, jak by do tohoto projektu bylo možné 
zahrnout přípravu vašich závěrečných absolventských prací. Nikdo neříkal, že by „absolventka“ 
nemohla být stream či video, jak tancujete. Myšlenkovou mapu k on-line školní akademii máte 
také na webu. 

 

Jana Svobodníková 

 

 

 


