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Synchronní výuka
Učitel je propojen s žáky zpravidla 

prostřednictvím nějaké komunikač-
ní platformy v reálném čase.  Sku-
pina ve stejný čas a na stejném vir-
tuálním místě pracuje na stejném či 
podobném úkolu. Výhodou je, že 
učitel má přehled o průběhu vzdělá-
vání, které je jednotné, časově vyme-
zené a je podporováno přímou inter-
akcí učitele a žáků. Negativní dopad 
však může na dítě mít fakt, že výuka 
trvá příliš dlouho, díky čemuž pak 
klesá schopnost udržení pozornosti 
a může se projevit i na zdraví dítě-
te (dlouhodobá práce s počítačem v 
nevhodné poloze, sledování monito-
ru). Není proto vhodné synchronně 
realizovat kompletní rozvrh hodin.

Asynchronní výuka
Tento způsob výuky může být rea-

lizován například tak, že učitel posílá 
zadání samostatné či skupinové prá-
ce prostřednictvím určeného komu-
nikačního nástroje. Žáci na zadaných 
úkolech pracují dle svých časových 
možností a ve stanoveném termí-
nu vypracované zadání odevzdávají. 
Zadávání může probíhat každý den, 
ale také například týden dopředu. 
V průběhu plnění úkolů je vhodné, 

aby byl učitel k dispozici a v přípa-
dě potřeby mohl studentům pora-
dit. Asynchronní výuka umožňuje 
velkou míru individualizace. Je třeba 
mít na paměti, že zde má významný 
vliv i míra poskytované podpory ze 
strany rodičů. Zejména u mladších 
žáků je také velmi důležitá přímá 
komunikace s učitelem. 

Při distanční výuce je 
důležité děti nepřetěžovat

Během říjnových opatření kvůli 
řádění viru covid-19 došlo opět na 
uzavření škol, a tedy i přechod na 
distanční výuku.

Jak taková výuka probíhá? Je nut-
né být vždy připojen on-line nebo 
se pouze plní úkoly zadané od peda-
gogů? Obě varianty jsou možné. 
Během distanční výuky záleží na 
řediteli školy, která možnost se jeví 
nejlepší a nejpraktičtější pro obě 
strany.

„Většinu materiálů sdílíme se studen-
ty prostřednictvím programu Bakalář 
a snažíme se naše žáky i jejich rodiče 
nepřetěžovat,“ říká ředitel ZŠ Kollá-
rova Tomáš Zeman. On-line výuku 
na této škole vedou pouze dva vyu-
čující, většinou prý z toho důvodu, 

Distanční výuka on-line
Pojem on-line výuka je označován jako způsob vzdělávání na dálku, 

který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu. 
Rozlišuje se na synchronní a asynchronní on-line výuku.

Výuka základních škol v době covidu
že rodinám chybí dostatečné tech-
nické vybavení pro nepřetržitou 
komunikaci. 

I v základní škole Nad Plovárnou 
se snaží vést výuku částečně on-line 
a částečně formou úkolů. „Zejména u 
cizích jazyků se snažíme, aby byly vyu-
čovány on-line a žáci slyšeli správnou 
výslovnost učitele,“ říká Jiří Šaufl, ředi-
tel školy. Podle něj ale všechny před-
měty on-line učit nejdou a někde je 
potřeba zadávat i klasické úkoly, aby 
u dětí stále fungovala samostatnost.

On-line výuka funguje také na 
základní škole T.G. Masaryka. „Samo-

zřejmě, pokud nemá někdo technic-
ké prostředky pro výuku, vybavení js-
me zapůjčili. Pokud někdo nemá ani 
připojení k internetu, má samozřejmě 
možnost dostávat úkoly tištěnou for-
mou,“ říká ředitelka Andrea Frolíko-
vá a dodává, že na jejich škole probí-
há synchronní výuka od 3. ročníku.  
Pokud by se však od listopadu neote-
vřel alespoň 1. stupeň, plánuje Frolí-
ková zařadit videohovory i pro 1. a 2. 
třídu. „Je tam opravdu potřeba kontakt 
s paní učitelkou, včetně mluveného slo-
va.“ Na závěr také ředitelka vysvětluje, 
že v takovéto situaci je opravdu potře-
ba spolupráce rodičů s dětmi.  -vd-

Multimédia a design 
(specializace: Design obuvi, Design 
oděvu, Design skla, Digitální design,  
Grafický design, Produktový design, 
Tvorba prostoru, Průmyslový design, 
Reklamní fotografie, Game Design**)

podání přihlášek pro bakalářské  
studium: 30. 11. 2020
termín přijímací zkoušky: leden 2021*

podání přihlášek pro navazující  
studium: 31. 3. 2021
termín přijímací zkoušky: červen 2021*

Teorie a praxe animované tvorby
podání přihlášek pro bakalářské 
studium: 30. 11. 2020
termín přijímací zkoušky: leden 2021*

podání přihlášek pro navazující  
studium: 31. 3. 2021
termín přijímací zkoušky: červen 2021*

Mediální a komunikační studia 
(S. obor—Marketingové komunikace) 
podání přihlášek pro bakalářské studi-
um a navazující studium: 31. 3. 2021
termín přijímací zkoušky:  
květen—červen 2021*

Arts Management** 
podání přihlášek: 31. 3. 2021                   
termín přijímací zkoušky: červen 2021*

Teorie a praxe audiovizuální tvorby  
(specializace: Kamera, Produkce, Režie  
 a scenáristika, Střihová skladba, 
 Vizuální efekty, Zvuková skladba)

podání přihlášek pro bakalářské 
studium: 30. 11. 2020       
termín přijímací zkoušky: leden 2021*

podání přihlášek pro navazující  
studium: 31. 3. 2021                   
termín přijímací zkoušky: červen 2021*

Doktorský studijní program 
Výtvarná umění 
(S. obor—Multimédia a design) 
podání přihlášek: 31. 5. 2021       
termín přijímací zkoušky: červen 2021

*Konkrétní termíny přijímací zkoušky budou  
  stanoveny v aktuální směrnicích k přijímacímu   
  řízení, které budou zveřejněny na internetové  
  stránce FMK.

**Pouze navazující magisterský studijní      
     program

Termíny podání přihlášek přijímacích zkoušek pro bakalářské a navazující 
magisterské studijní programy:

studium@fmk.utb.cz /fmk.utb
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