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Komentář ředitele školy k námětů a otázkám z třídních schůzek ve dnech 29.9.-2.10.2020 

Třídní schůzky v tomto tradičním termínu proběhly velmi netradičně. Vůbec poprvé se nekonaly v jednotném 

termínu, často ani ve škole, a nejvíce pak ve virtuálním prostoru. Po vyhodnocení zkušeností z pokusů o distanční 

výuku v měsících 03-06/2020 vyplynulo, že se musíme, zvláště pak na 2. stupni, soustředit na využití synchronní 

online výuky v prostředí Teams. Společně s kolegy a kolegyněmi jsme mnohé vyzkoušeli již v tomto období, v srpnu 

a září 2020 pak proběhly vzdělávací kurzy a zkoušení aplikace i ve vyučování. Dalším krokem bylo přizvat ke 

spolupráci i rodiče, zvláště pak na 1. stupni a konkrétně v 1.-3. třídách, kde ještě nemáme v učebním plánu výuku 

informatiky. Třídní schůzky byly tedy první důležitou zatěžkávací zkouškou. Všichni jsme společně šli do částečně 

neznámého a nevyzkoušeného, ale podle mých informací od kolegů a kolegyň třídních, mnohých z vás i vlastní 

zkušenosti s vedením schůzky delegátů tříd tímto způsobem, se ve většině případů dařilo schůzku zorganizovat ku 

spokojenosti. Mnohde byly nějaké technické problémy, ale to jsme předpokládali, bylo určitě lepší je řešit ještě 

v době, kdy škola jela. Jak moc to bylo důležité se ukazuje od pondělí 12.10.2020 resp. středy 14.10.2020. 

Teď k podnětům, jak je zaznamenali zapisovatelé v jednotlivých třídách. 

 

2.B Je možno používat dál papírovou žákovskou knížku? 

Papírový notýsek je systémově pouze v 1. třídách, ale i tam jsme proti původnímu předpokladu nuceni používat 

duplicitně i elektronickou žákovskou knížku systému Bakaláři (dále jen eŽK). Zvláště pak proto, že hromadné zprávy 

např. ředitelství školy, přihlášky, ankety apod. není možné neustále přepisovat do papírové podoby, stříhat 

nekonečné lístečky, které se často ztratí apod. Jde také o využití času výuky pro výuku a ne pro tuto časově 

náročnou administrativu. Stejně tak systém elektronický nabízí okamžité informace o suplování, změnách v rozvrhu, 

domácích úkolech, docházce dítěte a je dále propojen i na školní jídelnu a online pokladnu. Zvláště nyní je vidět, že 

by bez eŽK byla informovanost rodičů nízká a obtížná. 

Tato možnost tedy je, ale pouze jako doplněk elektronického informačního systému po dohodě s třídním učitelem. 

 

4.D Je ve škole pro podporu dětí, které nemají potřebnou IT techniku, zřízena možnost výpůjčky tohoto zařízení? 

Tato možnost bohužel zatím není. Vedení resortu podle mě dlouhodobě nepodporovalo tento segment finančními 

zdroji. Obnova IT techniky byla možná pouze z dalších zdrojů, kterými se staly především granty nebo rozvojové 

programy. V naší škole jsme se vždy snažili do tohoto investovat a jít po novinkách (viz. čipy, eŽK, kamerový systém, 

Pasco, Microsoft 365…), třídy jsou vybavené projektory, počítači, kabinety a další prostory také, máme i odborné 

učebny dobře zásobeny měřící technikou Pasco s tablety, na léto 2021 je plánována kompletní rekonstrukce obou 

počítačoven z prostředků IROP. Pravidelně investujeme i do wifi sítě, serveru a dalších komponent, které tvoří ve 

škole páteřní síť (více k tomu naleznete v aktuální výroční zprávě od našich ICT koordinátorů). Jako prozíravé se 

z dnešního pohledu jeví rozhodnutí z roku 2011 přechodu na systém Office365 při správě školy i výuce. Přesto není 

vybavení školy dobré, nebo není takové, se kterým bychom byli spokojeni. 

Teď k otázce samotné. V současné době není ve škole dostatek především přenosné techniky (notebooky) pro 

všechny vyučující. Avizované finanční prostředky státu na podporu nákupu přijdou na účet školy nejdříve 

23.10.2020, v otevřeném výběrovém řízení je už ale vybrána firma, jsme před podpisem smlouvy, poběží lhůta na 

dodávku. Problémem je, že tato technika nyní chybí na celém světě, a čekací lhůty jsou dlouhé. Po předání nového 

vybavení kolegům a kolegyním uděláme inventarizaci a pasportizaci všech zbylých přístrojů ve škole, nevyužité pak 

určitě nabídneme k zápůjčce. Bude mu předcházet žádost rodičů s odůvodněním potřeby a na základě vyhodnocení 

potřeby budou stroje zapůjčeny. Nebude to však dříve než na konci kalendářního roku a počet nebude závratně 

velký. Několik málo přístrojů jsme zapůjčili již v průběhu září rodinám, které byly vytipovány již v průběhu minulého 

školního roku. Hledáme i jiné zdroje, jsme přihlášeni i do projektu Českého červeného kříže Daruj notebook! 

https://darujnotebook.cz/pro_darce/2, který může mnohé z vás oslovit i třeba jako dárce. Vrátil bych se v těchto 

místech ještě k nabídce doučování studentů pedagogických fakult https://www.npicr.cz/aktuality/studenti-

https://darujnotebook.cz/pro_darce/2
https://www.npicr.cz/aktuality/studenti-pedagogickych-fakult-pomohou-s-doucovanim-zapojte-je-i-na-vasi-skole
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pedagogickych-fakult-pomohou-s-doucovanim-zapojte-je-i-na-vasi-skole . Zájem ze stran rodin byl, vše jsme řádně 

přihlásili, dodnes nemáme žádnou zpětnou vazbu a nikdo se neozval. Vím, že podobné funguje např. v Plzeňském 

kraji, na jihu se zřejmě nepodařilo… Poslední myšlenkou je využití nabídky píseckého spolku Naděje, který může 

dětem, které nemají možnosti využití techniky či dalšího studijního prostředí. Fungují i v době uzavření škol na 

individuálním kontaktu, více zde https://www.nadeje.cz/pisek/kontakty . 

 

6.A Plánujete v době přítomnosti žáků ve škole vysílání pro ty, kteří jsou doma? 

Kdy a jak probíhá distanční výuka, nově upravuje paragraf 184a školského zákona, na základě toho jsem vydal 

upřesňující nařízení ředitele školy https://www.zstylova.cz/?dokumenty=13391 i dodatek školního řádu 

https://www.zstylova.cz/?dokumenty=13392. Ve zkratce je distanční výuka možná až ve chvíli, kdy je polovina 

žáků v nařízené karanténě. Všichni nyní vidíme, že výuka ve škole je přínosnější a efektivnější. Nicméně to, co 

popisujete, se blíží konceptu tzv. hybridní výuky, která nás určitě zajímá. Šlo by o to, že ve třídě by běželo normální 

vyučování, které by mohl např. dlouhodobě nemocný žák sledovat. Je k tomu třeba kromě notebooku ještě další 

kamera snímající např. tabuli, sběrový mikrofon do třídy, dostatečně silná wifi a samozřejmě zaškolení vyučujících. 

Ve výše uvedené dodávce jsme také podobné zařízení na vyzkoušení poptali. Jedna věc je vše vyzkoušet, druhá 

zavést vše masově do stabilní výuky. Je to sice hudba budoucnosti, ale já si myslím, že nedaleké. 

 

6.A Plánujete zákaz mobilů o přestávce? 

Toto jsem komentoval již několikrát a můžete se na předchozí odpovědi snadno podívat. Neplánujeme. Nebráníme 

se ale ani diskusi o tom. Od září 2020 je ve školním řádu nové ustanovení o zákazu použití mobilů při stravování, 

kdy chceme, aby se děti v klidu najedly. Doplňuji, že tuto možnost novela školského zákona od září 2020 připouští, 

všechny předchozí zákazy v jiných školách byly jinými slovy nezákonné. Plošný zákaz je jednak proti smyslu využití 

ICT techniky pro výuku (viz. dnešní body výše) a je také těžko vymahatelný. Obecně vede nevymahatelnost právních 

úprav k nerespektování zákonů obecně, a to nikdo nechceme. Jsem přesvědčen, že musíme děti učit, jak 

multifunkční počítač v jejich kapse (dávno už nejde o telefon) využít nejen pro zábavu, ale hlavně pro výuku. O to 

se opravdu snažíme. Navíc zákaz na pár desítek minut ve škole o přestávce nic neřeší, když není regulováno použití 

v celém zbytku dne. Vždy nabízím rodičům, aby si tento zákaz dohodli s třídním v každé konkrétní třídě (zvláště pak 

na 1. stupni) a měli ho jako třídní pravidlo. 

 

7. třídy Bude letos organizován lyžařský výcvik? 

Lyžařský výcvik organizován bude, ale zcela upřímně bych teď sám rád věděl, jestli se uskuteční. Termín na horském 

hotelu Kramolín v tradiční kapacitě máme z loňského roku zamluvený. Na začátku září proběhlo přihlašování, zájem 

projevilo nečekaně velké množství žáků 7. tříd, konkrétně 78. Souvisí to také s počtem žáků v 7. třídách, který je 

výjimečně vyšší než v předchozích a budoucích letech. Ve chvíli, kdy začala nabírat na síle koronavirová pandemie 

jsem oznámil, že s pořádáním nepočítáme a rozhodnutí padne do konce října 2020. Zadali jsme tedy v polovině října 

znovu přihlašování s tím, že rodiče berou v potaz současnou situaci. Zájem nepolevil. Kapacita horského hotelu není 

ale dostatečná, aby mohli všichni zájemci jet v jednom termínu na toto místo (max. 55+5). Jiné ubytování v tomto 

termínu pro část zájemců se přes snahu na Lipně sehnat nepodařilo. O jiné místo celkově pro všechny popravdě 

nemáme ani zájem. Horský hotel Kramolín je po zkušenostech z mnoha předchozích lokalit ideální. Přímo na 

sjezdovce, neztrácíme čas ani síly přesuny, dobrá cena a hlavně zázemí moderního areálu, který není závislý na 

přírodním sněhu. Při jednání s provozovatelem se nám podařilo až v tomto týdnu zajistit dva termíny (některé školy 

výcvik ruší), první 42 míst pro třídy 7.A a 7.B od 23.1.2021 do 29.1.2021 a druhý 36 míst pro třídy 7.C a 7.D v termínu 

pravděpodobně od 28.2.2021 do 5.3.2021. Jak bude pandemická situace vypadat v těchto termínech, netušíme. Ve 

smlouvě s provozovatelem je nově (po poradě s právní kanceláří) zakotveno storno zájezdů z důvodu zásahu 

krizového/nouzového stavu nebo zásahu rozhodnutí vlády/ministerstev nebo uzavření školy z důvodu KHS nařízené 

https://www.npicr.cz/aktuality/studenti-pedagogickych-fakult-pomohou-s-doucovanim-zapojte-je-i-na-vasi-skole
https://www.nadeje.cz/pisek/kontakty
https://www.zstylova.cz/?dokumenty=13391
https://www.zstylova.cz/?dokumenty=13392
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karantény, přesto bych doporučil rodičům kromě dobrého vybavení, ochranných pomůcek a připojištění na úraz i 

připojištění storna zájezdu. 

Základní podmínkou účasti je mít na účtu školní pokladny ve stanovený oznámený termín dostatečnou finanční 

hotovost na úhradu zálohy. 

Schůzka rodičů v rámci třídních schůzek k výcviku z jasných důvodů neproběhla, zcela určitě se bude konat začátkem 

listopadu na dálku v systému Teams, pozvánku včas dostanete. Všem budou zaslány i podrobné písemné informace. 

 

8.A Třídy se často střídají v učebnách. 

I tuto otázku jsem zodpovídal. Je to pravda. Škola byla původně plánována pro 2 paralelní třídy (cekem 18 tříd), ve 

škole je jich nyní 31. Stanovení kapacity je věcí zřizovatele, školských přepisů a je závislé samozřejmě i na zájmu o 

školu. Z toho vyplývá, že musíme mít kmenové třídy i v odborných učebnách a pro zajištění odbornosti výuky třídy 

stěhovat. Pokud míří otázka k protipandemickým opatřením, jsem přesvědčen, že nařízená opatření byla a jsou na 

2. stupni dostatečná. Používání roušek, respirátorů a celoobličejových štítů, kontinuální větrání, častá dezinfekce 

rukou a ploch, papírové utěrky. Ve škole se tato opatření dodržovala, zcela jistě více než mimo školu před 

vyučováním nebo po vyučování. 

 

8.A Bylo by možné nahradit výuku výchov v tomto období (v době kdy byly ještě děti ve škole pozn autora) např. 

matematikou a českým jazykem, aby se vše dohnalo? 

Nebylo. To, co se ve škole učí a učební plán vyplývá z rámcových učebních plánů, které jsou závazné. Úpravy 

mohou být dělány pouze na základě nařízení ministerstva školství, jako např. nyní, kdy došlo napřed k omezení 

hudební výchovy a tělesné výchovy (opatření v nouzovém stavu) a později k přechodu na speciální rozvrhy pro 

distanční výuku. Ty vznikly v souladu s manuálem MŠMT pro distanční vzdělávání. 

 

V systému Bakaláři máme účet rodičů, je možno mít i účet pro žáky? 

Ano, technicky je to možné. Při zavádění celého systému jsme vyšli ze zkušenosti jiných školy a zavedli účet jeden, 

který byl myšlen od začátku jako účet rodiny. Praxe totiž ukazovala, že i přes existenci dvou nebo více účtů v rodině 

se všichni nakonec přihlašují přes jeden, více účtů je i více ztrát, obnovování, administrace. Ve většině případů toto 

funguje bez problémů. Výhody jednoho účtu jsou tedy v tom, že je jen jeden. Nevýhodou může být, že se např. nové 

zprávy při otevření aplikace jedním členem nezobrazují již zvýrazněně tomu dalšímu. Notifikace nových zpráv ale už 

do mobilních aplikací chodí spolehlivě a při pravidelném přihlašování mají všichni dokonalý přehled. Pokud by 

takový požadavek na našeho správce systému byl, umíme ho řešit individuálně. Stejně jako dva rodičovské účty 

např. u rozvedených rodičů. 

 

 

Děkuji všem rodičům za účast na třídních schůzkách, projednání všech bodů navrhovaného programu a zpětnou 

vazbu, která nám pomáhá o školních věcech a školním životě přemýšlet a směřovat nás dál v naší vizi být školou, 

kde si každý najde svoje. Ve výše uvedených řádcích jsem se pokusil šířeji a v souvislostech odpovědět na jednotlivé 

dotazy či situace. Pokud by se vám zdálo, že to „není ono“, ozvěte se. Rád se nad věcí sejdu i osobně. Pokud máte 

další připomínky, dotazy či podněty, nečekejte s nimi až na další schůzky. My všichni (vedení školy i vyučující) jsme 

připraveni konzultovat podobné ihned a nejlépe osobně. 

 

Pavel Koc, ředitel školy 
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