
Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady ze dne 10. 3. 2020 byla škola pro žáky do odvolání uzavřena.  

 Nabídli jsme žákům celkem osm způsobů, jak mohou plnit domácí přípravu: 

1. Na webových stránkách školy vznikla nová rubrika s názvem „Domácí příprava“, kam byly každý 

týden ukládány úkoly na další týden. 

2. Klasické sešity sloužily k přepisování nebo vlepování úkolů. 

3. Elektronické sešity vyhovovaly žákům, kteří mají bezproblémový přístup k internetu a možnost 

použít PC, notebook nebo tablet. 

4. Tisk pracovních listů pro žáky, kteří nemají pravidelný přístup k internetu. Kopie jim byly předávány  

ve škole, nebo prostřednictvím Odboru sociálních věcí MÚ Lipník n. B.   

5. Komunikace prostřednictvím sociálních sítí, Skype apod. (skupinové konferenční hovory atd.) 

6. Telefonické konzultace 

7. Emailové konzultace – někteří pedagogičtí pracovníci vytvořili emailové adresy určené pro daný 

předmět. 

8. Elektronické online testy vhodné pro žáky, kteří mají k dispozici „jen“ chytrý telefon. 

Distanční výuka umožnila řadě rodičů nahlédnout lépe do vzdělávacího procesu svých dětí. 

Rodina hraje ve výchovně vzdělávacím procesu důležitou roli. Některé děti mají doma podporující 

prostředí, jiné zase ne. Nůžky se možná nyní ještě více otevřely, ale byly otevřeny už před koronavirem. I 

proto je třeba s dětmi pracovat individuálně.  

 Každé dítě i každý z nás je jiný. Každý z nás má jiné potřeby, jiný způsob myšlení i hledání cest. Je to to 

nejzásadnější, na čem by se ve škole (i obecně ve společnosti) mělo pracovat. Přijmout druhé takové, jací 

jsou, a naučit se respektu. Pochopit, že odlišnost druhého mě může obohatit. Ve třídě je třeba pracovat s 

individualitou konkrétního dítěte a snažit se ji dohromady stmelovat s ostatními individualitami.  

Během distanční výuky se také ukázala ve větší míře potřeba samostatnosti dětí. Obvykle stačí dát dětem 

důvěru a adekvátní úkol. Je třeba ale počítat s tím, že každý ho zvládne na jiné úrovni a jinak. A to souvisí 

s výše zmíněnou individualizací. Zároveň se na tom může podílet rodina. Někde rodiče dělají vše za děti, 

někde jim postupně svěřují adekvátní úkoly, někde se o děti nezajímají. 

Pro mnoho žáků naší školy bylo její zavření a dočasné zrušení prezenční výuky velkým narušením jejich 

navyklých stereotypů. Vytržení z kolektivu třídy, nemožnost denně vidět a slyšet svoji paní učitelku 

v útulném prostředí školy bylo pro ně těžko pochopitelné a proto mnohdy velmi stresující.  

Studenti druhého ročníku naší střední školy plnili zadané úkoly doslova obratem a ještě horké posílali zpět.  

Někteří žáci po zvládnutí počátečních komunikačních obtíží nabrali tempo a pracovali, jako by byli ve škole. 

No a našli se samozřejmě i takoví, kterým tento způsob výuky naprosto vyhovoval. Sami si určovali 

pracovní tempo, denní – nebo noční - dobu, výběr předmětu, způsob vypracování jednotlivých úkolů.  

Od 1. června měli možnost na základě dobrovolnosti docházet denně na výuku do budovy školy žáci1. 

stupně ZŠ. Z celkového počtu 45 žáků jich nastoupilo 17, tj. 37,8 %.                                                     

Od 8. června mohli žáci 2. stupně ZŠ docházet několikrát týdně do školy na konzultace. Z celkového počtu 
24 žáků 2. stupně ZŠ projevili zájem pouze 3 z nich, tj. 12,5 %. 
 
Od 14. května docházeli do školy všichni středoškoláci, kteří letos skládali závěrečné zkoušky a 
připravovali se tu na ně. 
 
V neposlední řadě tento mimořádný stav vystavil nečekaným situacím i pedagogický sbor školy. Museli 

jsme zvládnout nové nástroje a platformy výuky, některé moderní komunikační technologie, zorientovat se 

v sociálních sítích.  

 

  


