
SKYPE 

Vážení rodiče, milí žáci 

• V tuto chvíli jsou již všechny paní učitelky připraveny na možné konzultace a 
kontakt s Vámi prostřednictvím Skype. Velmi snadno je v aplikaci najdete (jejich 
jméno a příjmení) a můžete je požádat o přidání do komunikace.   

• Začínáme v pondělí 30.3.! 
• Předpokládáme, že už jste dětem vytvořili jejich účty nebo jim umožníte se připojit 

z vašich rodičovských účtů.  
• Nicméně i tato komunikace musí mít nějaká pravidla a řád. Paní učitelky jsou sice 

doma na „home office“, ale podobně jako i vy, mají doma své rodinné příslušníky – 
včetně dětí – a nemohou být online stále.  

• Konzultace budou vždy v PO, ST a PÁ, vždy v čase od 9,00 do cca 10,00h. V tuto 
dobu budou paní učitelky přednostně online. Žáci se bude moci napojit na paní 
učitelku a probrat s ní, co je potřeba. Případné rozšíření času konzultací budeme řešit 
podle toho, jak bude komunikace efektivní a potřebná! 

• Doporučoval bych komunikaci v malých skupinách (8 – 9 žáků). Paní učitelky 
mají doporučení vytvořit si ze třídy 2 - 3 skupinky, a těm se vždy chvilku věnovat. 
Technické omezení nedává možnost větších skupin a rovněž komunikace online ve 
větší skupině je hůře proveditelná! Proto ty skupinky!  

• Postupně si s paní učitelkami upřesníte četnost komunikace, třeba vždy v tom dni 
pár komunikace s jednou skupinou + osobní konzultace. To už záleží na dohodě 
mezi Vámi a vyučující. Někdo toho využije více, někdo méně, nedá se to předem 
určit. Prosil bych Vás ale o respektování soukromí paní učitelek hlavně 
v odpoledních časech! 

• Bylo by také vhodné, pro efektivnější komunikaci, abyste třeba předem emailem 
odeslali paní učitelce, na co se má v online konzultaci připravit – jinými slovy, co 
budete chtít řešit! Výrazně se tím zvýší efektivita této formy přípravy. 

• Skype mohou využít i rodiče, ale prvotně je určena pro žáky! Rodič může učitelku 
kromě emailu kontaktovat operativně i telefonem.   

• Tato forma ale nemůže nahradit pečlivou samostatnou přípravu žáků na základě 
zadaných úkolů, kde je nejdůležitější Vaše důsledná kontrola. 

Tak věřím, že bude tato možnost uvítána. Žáci uvidí svou paní učitelku a budou jí 
moci i třeba vyprávět, jak situaci vnímají, prostě pokoušíme se neztrácet kontakt. 

Přeji Vám všem doma hlavně zdraví a držte se! 

Mgr. R. Cvach (ŘŠ) 

 


