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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
prožíváme všichni hektické dny, kdy jsme na jedné 

straně svazováni mnoha omezeními, ale na druhou 
musí většina z nás zvládnout ještě mnohem více než 
obvykle, protože kromě práce musíme ještě smyslu-
plně vyplnit čas našim dětem nebo se postarat o naše 
blízké ve starší věkové kategorii, které nechceme vy-
stavit riziku koronaviru. Proto se hodí každá dobrá 
zpráva. A já jich mám hned několik.

Určitě je povzbuzující, že čtvrtá osoba, která se 
uzdravila z koronaviru, je z Frýdku-Místku. Starali se 
o ni v Ostravě, ale poděkování patří samozřejmě všem 
zdravotníkům, kteří jsou nákaze vystaveni v první li-
nii a bohužel ne vždy s odpovídajícím vybavením. Od-
vádějí skvělou práci. 

Další dobrou zprávou je, že se nám jako městu po-
dařilo zakoupit dostatečný počet speciálních roušek, 
které postupně distribuujeme všem našim občanům. 
Všichni senioři ve městě nad 65 let už je dokonce mají. 
Pracujeme rovněž na tom, abychom mohli občanům 
města nabídnout za výhodných podmínek desinfekč-
ní prostředky, aby nebyli odkázáni na některé cenově 
nestoudné nabídky na internetu a podobně. Přizpůso-
bujeme vše zkrátka době, snažíme se reagovat, nečekat 
a přicházet s konkrétním řešením. Přizpůsobit jsme 
museli i obsah tohoto zpravodaje, protože Česká pošta 
v těchto dnech omezuje distribuci výhradně na materi-
ály spojené s informacemi ohledně koronaviru. Určitě 
ale pro vás budou zařazené informace aktuální, zejmé-
na ze školství, přinášíme i infoservis pro podnikatele. 
Vše ostatní hledejte na facebooku a webu města. Spo-
lečně to zvládneme.  Michal Pobucký

Koronavirové zpravodajství
 (str. 2, 3)

Jak se školy vypořádávají s výukou 
v čase koronaviru? (str. 4–10)

Infoservis živnostenského úřadu 
pro podnikatele, i OSVČ  (str. 14–16)

ROZNOS ROUŠEK: Vedení města děkuje úředníkům, kteří se zapojili do distribuce. 
 Foto: Petr Pavelka

Kromě toho, že vedení 
města vyzývalo k vlast-
ní výrobě roušek a jejich 
nošení ještě předtím, než 
se šicí stroje rozjely ma-
sově po celé republice 
a zakrývání úst a nosu 
se stalo povinností, rad-
nice zareagovala na ne-
dostatek ochranných 
prostředků i oslovením 
frýdecko-místecké firmy 
DEVA F-M. s.r.o. Ta pa-
tří k největším textilním 
výrobcům v republice, se 
zaměřením na zásahové 
a ochranné oděvy, ale do-
kázala promptně upravit 
výrobní program. Městu 
se v první fázi podařilo 
dohodnout dodávku pro 
složky IZS a sociální služ-
by, ale ukázalo se, že je 
reálné zakoupit až 70 tisíc 
roušek pro všechny oby-
vatele města. Senioři nad 
65 let je koncem března 
již měli ve schránkách.

„Specializujeme se 
na mnohem složitější 
věci, ale zareagovali jsme 
a chceme začít vyrábět 
na přechodnou dobu i rouš-
ky. Udělali jsme potřebné 
kroky, nakoupili 3000 me-
trů nanotextilie, z níž se dá 
vyrobit na 80 tisíc roušek. 
Tento high-tech materiál je 
velice vhodný, má až 99% 

účinnost záchytu, ta ochra-
na proti virům je úplně 
někde jinde než u klasic-
kých materiálů. Vyvinuli 
jsme prototyp, aby to aspoň 
nějak vypadalo, impro-
vizujeme,“ informovalo 
na první schůzce 18. března 
vedení společnosti DEVA, 
která rouškami v prvním 
sledu logicky vybavovala 
své vlastní zaměstnance 
a navazující výrobní spo-
lečnosti, ale část produkce 
postupně začala poskytovat 
i Statutárnímu městu Frý-
dek-Místek.

„Mysleli jsme, že třeba 
budeme moci roušky dis-
tribuovat všem občanům 
města, ale v první fázi se 
podařilo alespoň dohod-
nout okolo 14 tisíc roušek 
do konce příštího týdne, 
příští středu bychom měli 
mít první čtyři tisíce. Rouš-
ky budeme cíleně směřovat 
podle potřeby do nemoc-
nice, našim zaměstnan-
cům v sociálních službách 
a tak dále, se zaměřením 
na nejohroženější věkovou 
kategorii a zajištění stra-
tegických služeb města. 
Primárně je budeme distri-
buovat doktorům, sestrám, 
sociálním pracovníkům, 
kteří se starají o seniory, 
složkám IZS – policistům, 

Město dohodlo dodávku roušek, senioři už je mají

hasičům, záchranářům, ar-
mádě a podobně,“ hodnotil 
vstupní jednání primátor 
Michal Pobucký. Město 
ale zůstalo s firmou DEVA 
v těsném kontaktu a bylo 
připraveno nakoupit další 
kusy dle jejích kapacitních 
možností. „Uvidíme, jak se 
firmě podaří nový výrobek 
zavést, chápu její opatrnost 
v prognózách vyráběné-
ho množství. Ale patří jí 
velké díky, že tak pružně 
zareagovala a přizpůsobila 
v rámci možností svůj vý-
robní program,“ poděkoval 
primátor a brzy mohl ozna-
movat dobrou zprávu, že se 
výroba rozjela natolik, aby 
se roušky postupně mohly 
distribuovat všem obča-
nům města.

Roznos začal
26. března v 7 hodin ráno 

zahájilo město roznášku 
roušek do schránek. Zajiš-
ťuje ji vlastními silami, tedy 
prostřednictvím 80 zaměst-
nanců města, kteří se k této 
činnosti nabídli. V Lískov-
ci, jedné z okrajových částí 
města, se této činnosti ujal 
tamní osadní výbor. 

 (Pokračování na str. 2)
NEJDŘÍVE IZS: Roušky zakoupené městem putovaly nej-
dříve do nemocnice a k záchranářům.  Foto: Petr Pavelka
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 (Pokračování ze str. 1)
V první fázi byly roz-

nášeny roušky seniorům 
od 65 let, kteří jsou v sou-
vislosti s koronavirem 
nejohroženější skupinou. 
Ve městě jich je na 12 ti-
síc. A do poslední břez-
nové soboty byla tato 
várka roznesena a v týdnu 
od 30. března pokračovali 
úředníci podle seznamů 
s roznáškou ostatním.

Vedení města jim hned 
první den vyjádřilo po-
děkování, že se jich tolik 
aktivně dobrovolně zapo-
jilo, a vytvořené skupinky 
pak v terénu prokazovaly 
své schopnosti spolupráce 
a organizační dovednos-
ti. Byl to pro ně takový 
netradiční teambuilding 

a pro některé, kteří „na-
fasovali“ rozlehlejší rajón, 
třeba Panské Nové Dvory, 
i docela slušné kondiční 
cvičení. „Mám za dnešek 
nachozeno 16 tisíc kro-
ků,“ prozradila nám jedna 
z úřednic, čímž dokumen-
tovala, že zaměstnanci 
města opravdu neměli 
snadný úkol.

K roznášeným rouškám 
je přiložen i leták s ná-
vodem údržby a dalšími 
potřebnými informacemi, 
který přinášíme i v uvnitř 
zpravodaje, pokud jste jej 
někam založili nebo ještě 
neobdrželi. Kromě seni-
orů již město rozdělilo 
na 9 000 roušek s vlast-
nostmi respirátoru FFP2 
mezi zdravotnická zaří-

zení ve městě a poskyto-
vatele sociálních služeb. 
„Dodali jsme je do ne-
mocnice, polikliniky, 
Sageny, Krevního centra, 
do lékáren, mají je pediat-
ři, praktičtí lékaři, zubaři, 
psychiatři, gynekologové, 
zdravotnická záchranná 
služba, ale taky alergo-
logické ambulance, psy-
chologické ambulance, 
policie, hasiči, dobrovolní 
hasiči i strážníci. Roušky 
jsme distribuovali také 
do našich zařízení – Hos-
pic, Domov pro seniory 
nebo Centrum pečova-
telské služby, ale taky 
dalším, například Gaudiu 
nebo Adře,“ vyjmenoval 
náměstek primátora Mar-
cel Sikora.  (pp)

Město dohodlo dodávku roušek, senioři už je mají

Epidemii COVID-19 
doprovází velký nedo-
statek ochranných po-
můcek. Po výzvě města si 
lidé začali sami šít rouš-
ky, ale zatímco výzva 
k výrobě vlastních plic-
ních ventilátorů je jenom 
typickým českým humo-
rem, někteří dokážou vy-
robit i jiné nedostatkové 
zboží – obličejové štíty.

Komunita lidí věnující 
se 3D tisku se rozhodla po-
moci a dvě desítky těchto 
ochranných pomůcek už 
převzala radnice pro další 
využití. „Máme první vár-
ku ochranných štítů z 3D 

tiskáren. Navázali jsme 
totiž spolupráci s nadšen-
ci, kteří mají 3D tisk jako 
koníček, ale i jako profe-
si,“ řekl primátor Michal 
Pobucký s tím, že této 
skupině patří velké díky 
a vyzval k její finanční 
podpoře.  

„Je na tom nádherné to, 
že se tak rozhodla spous-
ta jednotlivců či skupin 
lidí nezávisle na sobě. 
Přišla spousta prvních 
návrhů různých respirá-
torů a jiných pomůcek, 
současně s velkou deba-
tou o jejich uplatnění, 
funkčnosti a především 

bezpečnosti. Nakonec se 
ujal nápad obličejového 
štítu, kterých je také zou-
falý nedostatek. A tak se 
mnoho lidí, kteří mají 3D 
tiskárnu, dalo do výro-
by. Především na pomoc 
zdravotníkům a všem zá-
chranným složkám, které 
stojí v první linii v boji 
s nákazou. Aby věděli, že 
v tom boji nejsou sami. 
Jedním z těchto uskupení 
je i iniciativa www.lide-
prolidi.cz, ke které jsem 
se rád připojil, abych také 
pomohl svému městu,“ 
popsal tuto aktivitu Jiří 
Zaoral ml.  (pp)

OCHRANNÉ ŠTÍTY: Jiří Zaoral ml. předal ochranné po-
můcky na odbor bezpečnostních rizik.  Foto: Petr Pavelka

Město navázalo spolupráci i s výrobci ochranných štítů

F r ýde cko - m í s t e č t í 
radní se 24. března sešli 
ke svému jednání mimo-
řádně ve velké zasedací 
síni, aby si lépe udrželi 
vzájemné odstupy, je ale 
docela možné, že příště 
už budou jednat pou-
ze „virtuálně“. Vedení 
města prověřuje rovněž 
možnosti, jak by mohlo 
„na dálku“ proběhnout 
i jednání zastupitelstva.

Radní kromě běžných 
záležitostí v bodě „Různé“ 
probírali některé otázky 
spojené s nouzovým sta-
vem vyhlášeným kvů-
li epidemii koronaviru, 
především jeho dopady 
na podnikání. Shodli se 
na tom, že veškeré záleži-
tosti s touto oblastí spojené 
budou posuzovat individu-
álně, pokud se nevytvoří 
nějaký model. „Samo-
zřejmě bude velký rozdíl, 
jestli se podnikání a eko-
nomika rozjede za pár týd-
nů nebo za pár měsíců, ale 
určitě chceme podnikate-
lům nějakým způsobem 
pomoci, prozatím spíše 
cestou odkladů platebních 
povinností než odpouště-
ní. Město má z pronájmu 
nebytových prostor deset 
milionů korun ročně a také 
si musíme hlídat příjmo-

vou stránku, protože sní-
žené příjmy podnikatelů 
se projeví i na výběru daní 
a příjmech do městského 
rozpočtu,“ shrnul postoj 
radnice náměstek primá-
tora Radovan Hořínek. 
„Stát vyhlásil nouzový 
stav, primárně je zodpo-
vědnost na něm. O podni-
katele by se měla postarat 
vláda, ne město. Nemůže-
me pokřivit trh třeba pro-
minutím nájmu, protože 
ne každý má provozovnu 
ve Frýdku-Místku, musí 
jít o nějaká plošná opatření 
a řešení,“ doplnil náměs-
tek primátora Karel Deut-
scher.

Radní také probírali, 
jestli nějakým způsobem 
omezit taxislužbu ve ve-
černích hodinách, pro-
tože z vlastní zkušenosti 
i z anonymních hlášení je 
evidentní, že v některých 
bytech se konají party na-
hrazující zábavu v barech. 
„Nakonec jsme se rozhod-
li, že nechceme omezovat 
další podnikání ani další 
skupinu lidí, která třeba 
taxislužbu potřebuje. Kaž-
dopádně lidé by měli být 
soudní a rozumní, vydržet 
to a nevytvářet skupinovou 
zábavu,“ vyzval primátor 
Michal Pobucký.  (pp)

I ve Frýdku-Místku, 
konkrétně ve frýdecké 
nemocnici, bylo vybu-
dováno odběrové místo 
na testování koronavi-
ru. Je určeno pro osoby, 
u nichž je třeba potvrdit 
či vyvrátit nákazu CO-
VID – 19. Jak řekl ředi-
tel frýdecké nemocnice 

Tomáš Stejskal, nezna-
mená to, že si kdokoliv 
může stoupnout do fron-
ty, aby získal jistotu, 
odběry jsou prováděny 
v koordinaci s hygieniky 
a epidemiology u urče-
ných případů.

„Odběrné místo s hasič-
ským stanem a dvěma 

speciálními kontejnery, 
kde se vzorky odebírají, 
vzniklo u dolního vstupu 
z ulice El. Krásnohorské, 
vyčlenili jsme pro něj 
i hlídku městské policie, 
která občas musí pomo-
ci s organizací dopravy, 
protože fronty někdy na-
rostou až na hlavní silnici 
po nepřehlednou zatáčku, 
kde mohou řidiče překva-
pit,“ uvedl primátor Mi-
chal Pobucký. 

Provozní doba odběr-
ného místa je aktuálně 
koncem března stanovena 
ve všední dny od 8 do 16 
hodin a v soboty, neděle 
a svátky od 9 do 13 ho-
din. Klienti při odběrech 
nevystupují z auta, mají 
mít připravenou kartičku 
pojišťovny, průkaz totož-
nosti a své telefonní číslo. 
 (pp)

Frýdek-Místek má své odběrné místo

ODBĚRY: Frýdecká nemocnice odebírá vzorky vytipo-
vaným jedincům.  Foto: Petr Pavelka

Rada města o nouzovém stavu,
podnikání i zakázaných večírcích

RADA MĚSTA: Radní zasedali mimořádně ve velké za-
sedací síni, aby dodržovali větší odstup. 
 Foto: Petr Pavelka
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Termín dokončení těchto 
prací je v harmonogramu 
plánován na 20. dubna.

Po projednání s odbo-
rem životního prostředí 
a zemědělství bude vzhle-
dem k brzkému nástupu 
jara ukončeno kácení 
stromů a ořezů 20. března, 
v následujících měsících 
se budou kácet jen stromy 
v havarijním stavu. Další 
práce budou realizovány 
až na podzim. 

Úklid dětských herních 
zařízení (dětských hřišť) 
a parků bude probíhat 
ve schválené četnosti. 

I v těchto omezených pod-
mínkách bude pokračovat 
postupná výměna písku 

v městských pískovištích, 
která již byla rovněž zahá-
jena.  (pp)

Zpravodajství

Tep města Frýdek-
-Místek se v souvislosti 
s vyhlášením nouzového 
stavu a přijatých opatře-
ní proti šíření koronaviru 
značně zpomalil a podob-
ně byly nuceny zvolnit 
technické služby města, 
ačkoliv ty jinak na jaře 
prožívají jedno z nejhek-
tičtějších období. Přibyly 
jim ale i nové úkoly, na-
příklad desinfekce měst-
ského mobiliáře a auto-
busových zastávek.

V návaznosti na opatře-
ní radnice bylo 13. března 
po projednání s vedením 
statutárního města Frý-
dek-Místek rozhodnuto 
o posunutí termínu zahá-
jení jarního úklidu města 
na dobu neurčitou. Tím 
je odložen i nástup sezón-
ních zaměstnanců a pra-
covníků z úřadu práce 
v rámci veřejně prospěš-

ných prací. Ti obvykle 
pracují ve skupinkách, 
navíc fyzická práce by 
v ochranných pomůckách 
nad obvyklý rámec byla 
mnohem namáhavější.

„Toto opatření bylo při-
jato vzhledem k vývoji 
šíření virové nákazy koro-
navirus. Zaměstnanci pro-
vozu Komunikace budou 
vlastnímu silami provádět 
rajónový ruční úklid města 
a jeho strojní čištění podle 
schváleného harmonogra-
mu. V souvislosti s vyhlá-
šením celostátní karantény 
očekáváme v ulicích města 
v průběhu dne zvýšený 
počet parkujících vozidel, 
čímž může vzniknout pro-
blém s přeparkováním aut 
a s umožněním našim za-
městnancům provést řádně 
úklid jednotlivých komu-
nikací. Z tohoto důvodu je 
i odloženo blokové čištění 
ulic, které mělo začít v úte-
rý 17. března,“ vysvětlil 
Jaromír Kohut, předseda 
představenstva.

Jarní vyhrabání listí pro-
vozem Zeleň bylo zahájeno 
16. března taktéž pouze 
stávajícími zaměstnan-
ci v omezeném rozsahu. 
Přednostně bude prová-
děno strojní vyhrabávání 
a vzhledem k dočasnému 
snížení počtu pracovníků 
se bude v omezeném roz-
sahu vyhrabávat ručně. 

TEST DESINFEKCE: Technické služby v okrajových částech města desinfikovaly 
autobusové zastávky.  Foto: Petr Pavelka

V ROUŠKÁCH: Provoz Komunikace pokračuje v práci 
i ve ztížených podmínkách.  Foto: Petr Pavelka

Technické služby zvolnily, ale pomáhají s desinfekcí

Statutární město Frý-
dek-Místek po městě 
vylepilo velkoplošné 
plakáty s informacemi 
o krizové lince pro se-
niory a osamělé lidi, ale 
také informacemi o tom, 
jak snížit riziko nakaže-
ní koronavirem.

Plochy uvolnila městská 
organizace KulturaFM, 
která jejich prostřednic-
tvím lákala na kulturní 
a společenské akce, které 
jsou nyní zrušeny. Plochy 
nabídla k využití městu. 

Je jich celkem deset, a to 
v různých lokalitách města, 
například na nejlidnatějším 
sídlišti Slezská ve Frýd-
ku nebo Riviera v Místku 
nebo naproti polikliniky 
před prodejnou potravin. 

„Byla by škoda tyto plo-
chy nechat prázdné a nevy-
užité. Lidé jsou o korona-
viru informováni a zprávy 
si sdílejí přes sociální sítě. 
Zejména starším seniorům 
jsou ale sociální sítě velmi 
vzdálené. Proto jsme vyu-
žili dané nabídky a na plo-

chy vylepili informace 
o lince pro seniory a osa-
mělé lidi, která je k dispo-
zici od pondělí do pátku 
a jejím prostřednictvím je 
možné objednat si nákup 
potravin, hygienických 
potřeb nebo léků,“ řekl 
primátor Michal Pobucký 
s tím, že část plakátu patří 
informacím o hygienic-
kých pravidlech, jejichž 
dodržování pomáhá snižo-
vat riziko nakažení.

Seniory se město snaží 
informovat také prostřed-
nictvím letáku, na kterém 
jsou uvedeny základní 
informace a doporučení 
v době koronavirové epide-
mie. Dostali ho předsedové 
osadních výborů v okra-
jových částech města, aby 
jej distribuovali starším 
občanům a vylepován je 
také na bytových domech 
ve vlastnictví města. 

„Distribuce má bohu-

DŮLEŽITÉ INFORMACE: Panely na strategických 
místech informují občany.  Foto: Petr Pavelka

Přenosné panely ke kulturním akcím informují o koronaviru

žel v této době své limity. 
Chtěl bych touto cestou 
požádal ty, kteří bydlí 
v paneláku nebo cihláku, 
aby leták z webu města 
vytiskli a vyvěsili na ná-
stěnku ve svém domě. 
Uděláte tak dobrou věc, 
přispějete k větší informo-
vanosti seniorů, kteří vět-
šinou nemají facebooky 
a další sociální sítě a z celé 

situace mohou být přinej-
menším velice nervózní 
a nejistí. Za spolupráci 
předem moc děkuji,“ vy-
zval náměstek primátora 
Marcel Sikora, který oce-
nil také spolupráci s Tis-
kárnou Kleinwächter, kte-
rá bannery na své náklady 
vytiskla, a organizací Kul-
turaFM, která je následně 
po městě vylepila.
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Jakým způsobem or-
ganizujete „domácí pří-
pravu“ dětí? Necháváte 
to volně na osobnostech 
jednotlivých učitelů, 
mají od vás nějaké kon-
krétní pokyny? Mají 
home office?

„Hned od prvního dne 
přerušení výuky byla 
zahájena příprava pro-
středí TEAMS, která je 
součástí Microsoft Office 
365, s vizí vytvoření ko-
munikačního kanálu mezi 
vedením školy, vedením 
školy a pedagogy a ná-
sledně pedagogy a jednot-
livými třídami.

Od 13. března probí-
hala domácí příprava ze-
jména komunikací přes 
systém BAKALÁŘI (za-
sílání úkolů, vyhodnoce-
ní apod.) v četnosti Po, 
St, Pá. Mnozí využívají 
i další online zdroje pro 
komunikaci (EDMODO, 
chat, email).

Průběžně probíha-
la jednání jednotlivých 
předmětových komisí, 
kde si pedagogové upřes-
ňovali rozsah a „pravi-
dla“.

Všichni pedagogové 
jsou doma, probíhají pra-
videlná online jednání 
– informace vedení – pe-
dagogové.“

Je v jejich přístupu 

nějaká zajímavost, od-
lišnost nebo pouze zadá-
vají DÚ k procvičování 
již probraného učiva?

„Pro mnohé z pedago-
gů není online výuka nic 
nového, takže ti se právě 
stali „hybateli“ celkové 
změny. Takže kromě pro-
cvičování formou zasla-
ného materiálu mnozí již 
využívají online nástroje 
(TOGLIC, geogebru aj.).“

Jsou všichni připrave-
ni komunikovat s dětmi 
na dálku, co je případně 
omezuje? Jaká je reakce 
dětí, rodičů?

„Ne, všichni pedago-
gové nebyli připraveni 
na tento způsob výuky. 
Vytvořili jsme systém 
vzájemného vzdělávání, 
kdy jsme všem vysvět-
lovali po jednotlivých 
krocích „jak na to“. V pří-
padě, že kolegové nema-
jí kvalitní notebook pro 
tuto činnost, byla nabíd-
nuta výpomoc formou 
výpůjčky. Ze strany žáků 
a rodičů jsem prozatím 
zaznamenal připomínky 
pouze k množství úkolů, 
jinak myslím, že koopera-
ce funguje. Podle včerej-
šího zjištění spolupracuje 
zhruba 90 % žáků, což je 
krásné číslo. Nyní zjišťu-
jeme, jak můžeme pomoci 
těm 10 %.“

Máte pro učitele ně-
jaké další úkoly, na kte-
ré jinak není v běžném 
školním roce čas?

„V tuto chvíli určitě ne. 
Práce s přípravou výuky 
mají doopravdy hodně. 
Od 30. 3. 2020 začínáme 
s online výukou, to je pri-
orita číslo 1.“

Co říkáte na zápi-
sy do prvních tříd bez 
účasti dětí?

„Není to novinka. Ta 
možnost neúčasti již exis-
tuje několik let. Z mého 
hlediska děti přijdou o ten 
prožitek, avšak letos to 
každý snad chápe. Větší 
problém vidím v přijíma-
cích zkouškách. Nejistota 
je nejhorší. Prozatím je-
deme tak, že budou.“

Byli byste pro výuku 
o prázdninách?

„Ne. Když vidím, ko-
lik práce nyní vykonáva-
jí kolegové a většina dětí 
i rodičů, tak ten důvod, 
proč učit o prázdninách, 
neznám. A že se všechno 
učivo neprobere? Možná 
i tím zjistíme, že školní 
vzdělávací programy by 
se mohly obsahově zúžit.“

Jak dlouhý čas „do-
mácí výuky“ považujete 
už za kritický? Co kla-
sifikace?

„Školy by měly přejít 
na online výuku s jasně 

stanoveným rozvrhem. 
To, že všichni nemají 
možnost se v tuto chvíli 
zúčastnit, by nemělo být 
brzdou. Hledejme cestu, 
jak jim pomoci a „neza-
stavovat celý vlak“.

Pokud se tak nesta-
ne, tak po dvou měsících 
může dojít ke značnému 
snížení efektivity vzdě-
lávání. A klasifikace? 
V tom nevidím problém, 
vyjma možná výchov 
(TV, HV apod.). Uvidíme, 
jaká doporučení vymyslí 
MŠMT ČR.“

Co byste poradili ro-
dičům, kteří mají pro-
blém přimět děti k do-
mácím výkonům?

„To je těžká otázka. 
U menších dětí ten pro-
blém ještě není tak velký. 
Roste s věkem. Motivace 
je však opravdu na ro-
dičích. My můžeme při-

spět zajímavou nabídkou 
v rámci výuky, ale ty 
možnosti jsou nyní ome-
zené.“

Jakékoliv další vaše 
sdělení, názor, výzva, 
povzbuzení, hodnocení 
v souvislosti s prázdný-
mi školami…

„Člověk musí v těžkých 
chvílích hledat i to pozi-
tivní. Po 14 dnech online 
spolupráce s mými kole-
gy vidím, jak nyní roste 
vzájemná komunikace, 
vzniklé problémy se prů-
běžně řeší a velmi málo 
je slyšet věta, že to ne-
jde. A poznatek se netýká 
pouze pedagogů.

To mě těší a vede k ná-
zoru, že ve spolupráci 
s rodiči a žáky tuto krizo-
vou situaci zvládneme.“

558 627 951
www.1zsfm.cz

Školství

Jak se školy vypořádávají s výukou v čase koronaviru?
1. ZŠ – Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Zbyněk Šostý: „Na dálku spolupracuje krásných 90 % žáků.“

2. ZŠ – Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 
Barbora Knopp: „Rodičům a žákům pomáhá i psycholožka.“

Jakým způsobem or-
ganizujete „domácí pří-
pravu“ dětí? Necháváte 
to volně na osobnostech 
jednotlivých učitelů, 
mají od vás nějaké kon-
krétní pokyny? Mají 
home office?

„Učitelé mají home offi-
ce a organizují si sami vý-
uku svých předmětů, kon-
verzaci s rodiči i žáky.“

Je v jejich přístupu 
nějaká zajímavost, od-
lišnost nebo pouze zadá-
vají DÚ k procvičování 
již probraného učiva?

„Učitelé zadávají do-
mácí úkoly, posílají 
vysvětlení a přípravy 
s novým učivem a také 
zajímavé samostatné 
práce pro zpětnou vazbu 
osvojeného učiva, někte-

ří využívají on-line vý-
uku či zajímavé odkazy 
na internetu. Domnívám 
se, že je vhodnější, aby 
bylo žákům nabídnuto 
více možností výuky, ať 
už mailovou komunikací, 
webovou aplikací či vyu-
žitím internetu.“

Jsou všichni připrave-
ni komunikovat s dětmi 
na dálku, co je případně 
omezuje? Jaká je reakce 
dětí, rodičů?

„Pro všechny vyučující 
je komunikace na dálku 
nová zkušenost. Snaží se 
spojit s rodiči i žáky, kteří 
mají jakékoliv problémy 
s připojením, většinou 
se to daří. Myslím si, že 
i žáci a rodiče se vše učí 
a je to pro ně náročné, pro-
tože někdy neumí dětem 

danou látku dovysvětlit či 
zkontrolovat, a to hlavně 
ve vyšších ročnících.“

Máte pro učitele ně-
jaké další úkoly, na kte-
ré jinak není v běžném 
školním roce čas?

„Učitelé mají více času 
na své samostudium, 
přípravu jiných a zají-
mavých metod a forem 
výuky, přípravu materi-
álů a projektových dnů 
na budoucí výuku, úpra-
vu školního a klasifikač-
ního řádu a také školního 
vzdělávacího programu.“

Co říkáte na zápi-
sy do prvních tříd bez 
účasti dětí?

„Pro zápis dětí máme 
připraveny všechny ma-
teriály i dárečky, je ško-
da, že si to předškoláci 

nebudou moc zažít, ale 
chápeme, že to situace 
vyžaduje. Určitě se jim to 
budeme snažit vynahra-
dit na začátku školního 
roku.“

Byli byste pro výuku 
o prázdninách?

„Ne.“
Jak dlouhý čas „do-

mácí výuky“ považujete 
už za kritický? Co kla-
sifikace?

„Myslím si, že víc jak 
tři měsíce by byly už pro 
žáky i rodiče kritické. 
Klasifikace probíhala 
do 10. 3. 2020, v současné 
době hodnotíme domácí 
výuku spíše motivujícími 
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známkami za snahu a ak-
tivitu. Žáky, kteří nemají 
přístup na internet, bude-
me klasifikovat dodateč-
ně po návratu, aby nebyli 
znevýhodněni.“

Co byste poradili ro-
dičům, kteří mají pro-

blém přimět děti k do-
mácím výkonům?

„Rodiče by si s dětmi 
měli sepsat plán, kdy a co 
budou v daný den dělat. 
Také by si měli s dětmi 
naplánovat přestávky 
a pobyt venku, samozřej-

mě děti motivovat, zvláš-
tě ty menší. Také nám 
pomohla školní psycho-
ložka, která dala na web 
nápady pro žáky a rodiče 
a nabídku své pomoci.“

Jakékoliv další vaše 
sdělení, názor, výzva, 

povzbuzení, hodnocení 
v souvislosti s prázdný-
mi školami…

„Chtěla bych popřát ro-
dičům, žákům, učitelům, 
ale i všem pracovníkům 
ve školství hodně sil, tr-
pělivosti a pevné nervy, 

ať tuto náročnou situa-
ci vydrží. Věřím, že to 
brzy skončí a vše se vrátí 
k normálu.“

558 631 831–2 
604 233 655

www.2zsfm.cz

4. ZŠ – Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402 
Šárka Nahodilová: „Je to obrovská výzva pro nás všechny.“

Jakým způsobem or-
ganizujete „domácí pří-
pravu“ dětí? Necháváte 
to volně na osobnostech 
jednotlivých učitelů, 
mají od vás nějaké kon-
krétní pokyny? Mají 
home office? 

„Všichni žáci byli v úte-
rý instruováni svými uči-
teli o přístupu k domácí 
přípravě a způsobu zadá-
vání prací do pátku 13. 
3. Od pondělí 16. 3. jsme 
uveřejnili návod, kde hle-
dat pokyny k práci na I-
-škole, spustili jsme také 
zadávání prací, které 
jsou zaměřeny především 
na opakování v předmě-
tech, vyžadujících odbor-
ný výklad pedagoga (Ma, 
Fy, Ch, ČJ, AJ…). V ostat-
ních předmětech vyvěšu-
jeme rozumné, přiměřené 
výklady a procvičování 
učiva ve formě pracovních 
listů, které nejsou uče-
ny nutně k tisku – možné 
vypracování pouze od-
povědí (předpokládáme, 
že ne všichni mají tis-
kárnu), odkazy na videa. 
Žákům zadáváme práci 
také z učebnic a pracov-
ních sešitů. Všem žákům 
i rodičům jsme zaslali od-
kazy na výukové portály, 
zvláště ty, které korespon-
dují s našimi učebnicemi. 
Dále jsme nabídli zpětnou 
vazbu k domácím úkolům 
na I-škole. Učitelé jsou 
připraveni ke konzultacím 
prostřednictvím školních 
emailů, Skype, mají kon-
krétní pokyny k zadávání 
prací žákům s doporuču-
jícím charakterem. Učitelé 
v tomto týdnu mají home 
office, jsou na příjmu přes 
Skype, vedeme videokon-
ference-porady, sledujeme 
jejich výstupy a množství 
práce. V současné době se 
vše usadilo a se zadává-
ním prací jsme spokojeni 
my i rodiče.“

Je v jejich přístupu 
nějaká zajímavost, odliš-
nost nebo pouze zadávají 
DÚ k procvičování již 
probraného učiva?

„Učitelé přistoupili 
k distančnímu vzdělávání 
s obrovskou mírou kreati-
vity, naskočili jsme do on-
-line systému, využíváme 
pro žáky nejdostupnější 
prostředek Skype a po-
stupně zkoušíme videový-
uku z Ma, ČJ, cizí jazyky, 
především jsme v kontak-
tu s rodiči, které povzbu-
zujeme, pomáháme jim…

Procvičujeme primárně 
probrané učivo. Pokud to 
téma dovolí, zadáváme též 
základní učivo nové.

Připravili jsme Skype 
s psychologem, rady, jak si 
naplánovat učení doma, je 
toho hodně nového.“

Jsou všichni připrave-
ni komunikovat s dětmi 
na dálku, co je případně 
omezuje? Jaká je reakce 
dětí, rodičů?

„Dá se říci, že všich-
ni učitelé jsou připraveni 
na komunikaci na dálku, 
omezuje nás síla internetu 
v některých domácnostech 
(home office), i ve škole 
dochází často k přetížení. 
Také v rodinách dětí, kde 
je více osob, tento problém 
se snažíme řešit rozum-
ným časovým rozvrhem. 

Reakce rodičů jsou 
různé, většina přijala naši 
nabídku obou forem do-
mácí výuky s nadšením, 
někteří vyjadřují nespoko-
jenost nad tím, že nemají 
technické vybavení, neu-
mí si poradit s technikou. 
Těm nabízíme možnost 
vyzvednout pracovní listy 
v tištěné podobě bezkon-
taktně ve vestibulu školy. 
I tato forma je rodiči vy-
užívána. 

Převažují pozitivní 
ohlasy rodičů na obě nabí-
zené formy výuky. Uzná-
ní i připomínky a návrhy, 
které nám zasílají, bereme 
vážně. Tato zpětná vazba 
je pro nás velmi inspira-
tivní, některé navrhované 
postupy jsme zvažovali 
(Microsoft Teams), zde 
jsme však narazili na ma-
lou zkušenost dětí i ro-
dičů. Vyhodnotili jsme 

Skype jako nejběžnější 
prostředek ke komunika-
ci a tento jsme rodinám 
nabídli. Ani zde jsme se 
nesetkali vždy s kladný-
mi ohlasy. Někteří rodiče 
nám sdělili, že mají pro-
blém provést instalaci. 
Nemůžeme tedy vyhovět 
všem požadavkům, mu-
síme se ustálit na těchto 
dvou zvolených formách 
– Iškola a Skype. Musíme 
mít ohled i na pedagogy, 
kteří mají ve svých třídách 
mnohdy 28 dětí a každé 
z nich má jiné možnos-
ti. V tomto týdnu sami 
zkoušíme skupiny na nás 
učitelích, kontakty hro-
madíme a v příštím týdnu 
oznámíme rozvrh žákům 
i rodičům. Věřím, že se 
nám vše zdaří. Technické 
problémy také nemohu vy-
loučit. Co nás omezuje, je 
nedostatek přenosných PC 
s kamerovým vybavením 
pro pedagogy.“

Máte pro učitele ně-
jaké další úkoly, na kte-
ré jinak není v běžném 
školním roce čas?

„Samozřejmě, že máme. 
Brzdí nás omezená pří-
tomnost pedagogů na pra-
covišti, ale i s tím si pora-
díme. Pracujeme na dálku 
nad školními dokumenty 
(videokonference). Objed-
nali jsme videokonference 
(DVPP) potřebné pro další 
práci sborovny, aj.“

Co říkáte na zápisy 
do prvních tříd bez účas-
ti dětí?

„Nemohu komentovat, 
vyžadují to okolnosti.“

Byli byste pro výuku 
o prázdninách?

„Pokud by došlo 
ke změně organizace škol-
ního roku (MŠMT), přijali 
bychom to.“

Jak dlouhý čas „domá-
cí výuky“ považujete už 
za kritický? Co klasifi-
kace?

„Toto je otázka na psy-
chologa, každé dítě je in-
dividualita. Dětem 1. stup-
ně doporučujeme 1–1,5 
hodiny, starším dvě i více 

podle schopností. Klasifi-
kace – čekáme na pokyny 
MŠMT.“

Co byste poradili rodi-
čům, kteří mají problém 
přimět děti k domácím 
výkonům?

„Nemohu a nechci radit, 
mluvit rodičům do výcho-
vy, ale rodiče jsme mimo 
jiné oslovovali takto: …
pomozte dětem vymezit si 
pravidelný pracovní čas, 
s harmonogramem dne se 
v tom budou lépe orien-
tovat a může se jim i lépe 
pracovat. 

Pomozte dětem se 
v nové situaci zoriento-
vat, není to jednoduché 
pro nikoho z nás a i my 
musíme hledat nová řeše-
ní a cesty, jak vše zvlád-
nout. Vyzdvihněte dětem 
pozitiva, která „nechození 
do školy“ nese – mohou 
si ráno přispat, mohou si 
rozvrhnout práci, mohou 
objevovat věci, na které 
jinak nemají čas. Nechte 
děti zastat kus práce doma 
a třeba i to bude prostor 
pro nové učení, vždyť 
učení ani škola není jen 
o úkolech.

Možná nedoženeme 
úplně vše, ale určitě zvlád-
neme základ a tam, kde 
bude potřeba, rádi pomů-
žeme i s něčím navíc. Situ-
ace je opravdu výjimečná, 
pozorujte své děti a třeba 
u nich naleznete vlastnos-
ti a dovednosti, o kterých 
jste vůbec nevěděli. Dě-
kujeme vám za trpělivost 
a budeme rádi, pokud nám 
dáte vědět, když něco ne-
půjde tak, jak byste potře-

bovali.
Dnes otázka ve spoji-

tosti se stávající situací 
nezní, zda je vzdělávání 
důležité, ale proč jsme 
na něm závislí. Každý 
nechť si na tuto otázku 
odpoví sám, dospěje však 
k názoru, že je důležité 
ve vzdělávání pokračovat, 
i když bez předchozích 
zkušeností s distančním 
učením na základních 
školách se zdá být tento 
úkol téměř beznadějným. 
Jak se nyní ukazuje, váha 
vzdělávání je totiž velmi 
křehká, extrémně křehká, 
a proto my, učitelé naší 
školy, v této chvíli vyna-
ložíme veškeré úsilí a vy-
užijeme všechny dostupné 
nástroje a zdroje, abychom 
pomohli rodičům přichá-
zejícím z práce, kterým 
chybí síla a energie pro 
učení s vlastními dětmi. 
Chceme dát rodičům naje-
vo, že na to nebudou sami, 
že nemusí zoufat, že jsme 
jako profesionálové schop-
ni se s jejich dětmi učit, 
třeba na dálku, že zkrátka 
vzdělávání jejich dětí bude 
pokračovat a jsme schopni 
jej plnohodnotně zajistit.“

Jakékoliv další vaše 
sdělení, názor, výzva, 
povzbuzení, hodnocení 
v souvislosti s prázdný-
mi školami…

„Je to velká výzva pro 
nás všechny, postavme se 
jí čelem… Děkujeme, že 
jste v tom s námi.“

558 432 551
725 875 217

www.4zsfm.cz
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5. ZŠ – Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254 
Jaromír Horký: „Chce to prostě vydržet. A zase bude lépe.“

Jakým způsobem or-
ganizujete „domácí pří-
pravu“ dětí? Necháváte 
to volně na osobnostech 
jednotlivých učitelů, 
mají od vás nějaké kon-
krétní pokyny? Mají 
home office?

„Na 1. stupni zadávají 
úkoly přes bakaláře nebo 
emailem každý učitel 
sám. Zároveň rodičům 
posíláme různé odkazy 
webových stránek (např. 
školakov.eu, www.učeb-
nice-online.cz, rysava.
wesnadno.cz, onlinecvi-
ceni.cz...), které přispívají 
k velmi efektivnímu učení 
a zároveň k zábavnému 
procvičování. Někteří uči-
telé využívají Skype nebo 
video hovory k vysvětlení 
učiva. Při distanční výuce 
angličtiny využívají velmi 
dobré oxfordské učebni-
ce, ve kterých děti najdou 
články, písně s výslov-
ností. Dále učitelé posílají 
dětem prezentace s uči-
vem prvouky, vlastivědy, 
přírodovědy. Na 2. stupni 
máme zřízen jednotný 
systém zadávání prací 
přes webové stránky ško-

ly. Žáci i rodiče zde najdou 
výukové materiály na jed-
nom místě. Konkrétní 
formy a metody výuky 
necháváme na jednotli-
vých vyučujících. Všichni 
učitelé mají home office.“

Je v jejich přístupu 
nějaká zajímavost, odliš-
nost nebo pouze zadávají 
DÚ k procvičování již 
probraného učiva?

„Každý z učitelů má 
svůj způsob práce, využí-
vají nejen učebnice a pra-
covní sešity, které žáci 
mají, ale výuku doplňují 
o online testy a procvičo-
vání, video chat apod.“

Jsou všichni připrave-
ni komunikovat s dětmi 
na dálku, co je případně 
omezuje? Jaká je reakce 
dětí, rodičů?

„Učitelé jsou připrave-
ni komunikovat se všemi 
žáky, avšak omezením je 
to, že některé rodiny ne-
mají doma počítač nebo 
možnost přístupu více děti 
a rodičů k výpočetní tech-
nice. Do těchto rodin vý-
ukové materiály doručuje-
me pomocí pana asistenta 
písemnou formou.“

Máte pro učitele ně-
jaké další úkoly, na kte-
ré jinak není v běžném 
školním roce čas?

„Aktuálně se všichni 
věnují distanční výuce, 
protože je to něco nového, 
časově náročnějšího, s čím 
se musí popasovat. Učitelé 
připravují pomůcky, kont-
rolují tematické plány a ji-
nou administrativu.“

Co říkáte na zápisy 
do prvních tříd bez účas-
ti dětí?

„V elektronické formě 
zápisu vidíme problém 
v absenci přítomnosti dětí 
převážně v případech, 
kde rodiče přemýšlejí 
o možnosti odkladu škol-
ní docházky. Při kontaktu 
s dětmi jsme také schopni 
odhalit mírné nedostatky 
a dát rady rodičům, jak 
postupovat ke zlepšení, 
a tudíž k bezproblémo-
vému nástupu do 1. třídy. 
Každoročně děláme pro-
jekt „Moje školička“, kdy 
děti docházejí pravidelně 
v měsíci květnu do školy 
a seznamují se s prostře-
dím školy a pedagogy. 
Velmi přínosné je to pro 

děti, které se špatně adap-
tují na nové prostředí.“

Byli byste pro výuku 
o prázdninách?

„V žádném případě. 
Momentálně mají děti 
doma více práce, než kdy-
by chodily do školy.“

Jak dlouhý čas „domá-
cí výuky“ považujete už 
za kritický? Co klasifi-
kace?

„To je individuální, ale 
určitě by neměli trávit 
prací do školy celý den. 
Známky se snažíme zís-
kávat průběžně, například 
za odevzdané práce, vypl-
něné pracovní listy, refe-
ráty apod.“

Co byste poradili rodi-

čům, kteří mají problém 
přimět děti k domácím 
výkonům?

„Přes školní komuni-
kační systém jsme jim 
poslali pár rad školního 
psychologa a dalších od-
borníků, jak na domácí 
výuku, aby to ve zdra-
ví přežily nejen děti, ale 
hlavně rodiče.“

Jakékoliv další vaše 
sdělení, názor, výzva, 
povzbuzení, hodnocení 
v souvislosti s prázdný-
mi školami…

„Vydržet, zase bude 
líp.“

558 604 247
web: www.5zsfm.cz

6. ZŠ – Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 
Lukáš Synek: „Tenhle moribundus brzy přejde. Posílí nás.“

Jakým způsobem or-
ganizujete „domácí pří-
pravu“ dětí? Necháváte 
to volně na osobnostech 
jednotlivých učitelů, mají 
od vás nějaké konkrétní 
pokyny? Mají home offi-
ce?

„Učitelům byl zaslán 
návod, jak jednotně zasílat 
žákům učivo a úkoly, tak 
aby v tom děti a jejich ro-
diče neměli zmatek. Děje 
se tak přes systém elektro-
nické třídní knihy, kam se 
dají vkládat i úkoly včet-
ně příloh. Po zhodnocení 
prvního týdne distančního 
vzdělávání byl učitelům 
zaslán pokyn týkající se 
zejména snížení objemu 
a počtu domácích úkolů 
a braní ohledu na technic-
ké možnosti rodičů. Učitelé 
mají home office s tím, že 
v případě potřeby mohou 
přijít do školy.“

Je v jejich přístupu 
nějaká zajímavost, odliš-
nost nebo pouze zadávají 
DÚ k procvičování již 
probraného učiva?

„Někteří učitelé ve vět-

ší míře využívají odkazy 
na výuková videa, jiní 
preferují spíše zasílání růz-
ných doplňovaček a výu-
kových prezentací. Několik 
učitelů si vyzkoušelo i on-
line výuku.“

Jsou všichni připrave-
ni komunikovat s dětmi 
na dálku, co je případně 
omezuje? Jaká je reakce 
dětí, rodičů?

„Všichni učitelé jsou 
připraveni komunikovat 
se žáky a rodiči na dálku. 
Byla jim nabídnuta tech-
nická podpora, ale učitelé 
jsou doma vcelku dobře 
vybaveni, proto této mož-
nosti nikdo z učitelů nevy-
užil.

Reakce rodičů jsou velmi 
různorodé, někteří by chtě-
li méně úkolů, někteří více 
úkolů. Zpočátku jsme řeši-
li problémy typu, že rodič 
neměl v PC balíček Office, 
proto jsme vložili na webo-
vé stránky odkaz ke staže-
ní free verze. Dále někteří 
rodiče žádali o ztracené 
přístupové údaje do školní-
ho informačního systému 

a tak bych mohl dále po-
kračovat. V poslední době 
dotazů a požadavků ubylo 
a řešíme především zasílá-
ní žádostí o ošetřovné.“

Máte pro učitele něja-
ké další úkoly, na které 
jinak není v běžném škol-
ním roce čas?

„Spíš než úkoly se sna-
žíme učitele neustále in-
formovat o aktuálním dění 
a nabádat k důslednému 
dodržování nařízení vlády 
stran mimořádných opat-
ření.“

Co říkáte na zápisy 
do prvních tříd bez účasti 
dětí?

„Určitě rozumné naří-
zení. V posledních letech 
byly školy Českou školní 
inspekcí tak jako tak kon-
trolovány, zda nejsou děti 
u zápisu příliš přetěžová-
ny, a mezi řádky různých 
metodických pokynů ČŠI 
jasně vyplývalo, že máme 
s rodiči vyplnit formulář 
a tím je zápis proveden.

Je mi samozřejmě líto 
dětí i rodičů, pro které je 
zápis do 1. ročníku důleži-

tou událostí v životě. Tra-
dičně na 6. ZŠ prvňáčky 
slavnostně šerpujeme, tak 
alespoň s touto událostí 
bude mít každý prvňáček 
a jejich rodiče spojen ná-
stup do školy.“

Byli byste pro výuku 
o prázdninách?

„Ne. Bohužel přes ur-
čité sliby zřizovatele nej-
sou školy vybaveny pro 
výuku v letních měsících. 
V učebnách v horním pa-
tře dosahují v létě teplo-
ty hodně přes 30 stupňů. 
O klimatizaci si můžeme 
nechat leda tak zdát a dou-
fám, že se podaří alespoň 

nainstalovat zřizovatelem 
slíbené vnější žaluzie, aby-
chom přežili ve škole horké 
červny. Červenec a srpen si 
v těchto podmínkách nedo-
kážu představit.“

Jak dlouhý čas „domá-
cí výuky“ považujete už 
za kritický? Co klasifi-
kace?

„Kritická je situace 
kolem šíření koronaviru 
a výuka v tomto případě 
není asi ta nejpodstatněj-
ší. Domácí výuka by měla 
sloužit především k tomu, 
aby děti neztratily učební 
návyky a měly by si zejmé-
na opakovat. Po rodičích 
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nemůžeme chtít, aby děti 
učili nové učivo například 
do matematiky. Pokud by 
to situace vyžadovala, tak 
bych byl pro, aby děti na-
stoupily třeba až v září. 
Zdraví dětí a zaměstnanců 
je v tomto případě určitě 
přednější.

Osobně si myslím, že 
za 2. pololetí tohoto školní-
ho roku by děti neměly být 
klasifikovány známkou. 

Spíše bych byl pro slovní 
hodnocení, ve kterém by 
bylo přihlédnuto k technic-
kým i jiným možnostem 
rodiny.“

Co byste poradili rodi-
čům, kteří mají problém 
přimět děti k domácím 
výkonům?

„Aby úkoly rozděli-
li do více menších částí 
a snažili se o klidnou at-
mosféru proloženou růz-

nými hrami. Nepoužívat 
výhrůžky typu „dokud to 
neuděláš...“ Raději zvolit 
motivaci typu „za to, když 
to hezky uděláš...“ Každé 
dítě je ale jiné. Některé 
plní úkoly s radostí, druhé 
třeba nemůžeme k úkolům 
dostat ani heverem (mlu-
vím z vlastní zkušenosti 
– doma mám čtvrťačku 
a prvňáka).“

Jakékoliv další vaše 

sdělení, názor, výzva, 
povzbuzení, hodnocení 
v souvislosti s prázdnými 
školami…

„Jak říká Cimrman: 
´Blanické vojsko dosud 
nevyjelo (ani to v rouš-
kách), protože nikdy neby-
lo tak zle, aby nemohlo být 
ještě hůř.́  To moc povzbu-
divě nezní, tak tedy jinak. 
Zachovejme si nadhled 
a smysl pro humor. Tenhle 

moribundus brzy přejde 
a vyjdeme z něho jako lid-
stvo silnější. Třeba si pak 
budeme více vážit věcí, 
které nám dosud přišly sa-
mozřejmé, a nebudeme se 
tolik vázat pouze na mate-
riálno a nepodstatné bana-
lity.“

558 443 111
739 038 464

www.sestka-fm.cz

7. ZŠ: Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700
Iveta Zechová: „Nikdo z nás nechce jen tak „sedět“ doma.“

Jakým způsobem or-
ganizujete „domácí pří-
pravu“ dětí? Necháváte 
to volně na osobnostech 
jednotlivých učitelů, mají 
od vás nějaké konkrétní 
pokyny? Mají home offi-
ce?

„Domácí přípravu dětí 
realizujeme elektronicky 
přes program BAKALÁŘ. 
Zasíláme podklady pro 
procvičení učiva hlavně 
z hlavních předmětů, vý-
jimkou není ani zasílání 
odkazů na výuková videa 
s výkladem učiva či on-
line testů pro procvičení. 
Protože se škola aktivně 
zapojovala a nadále za-
pojuje do čerpání dotací 
EU na podporu výchov-
ně vzdělávacího procesu, 
máme pro distanční výuku 
žáků výborné podmínky, 
a to vlastní výukové mate-
riály a dostatečné vybavení 
moderními nástroji ICT.“

Je v jejich přístupu ně-
jaká zajímavost, odlišnost 
nebo pouze zadávají DÚ 
k procvičování již pro-
braného učiva?

„Naši učitelé jsou krea-
tivní, zapálení pro svou 
práci a obdrželi před vy-
hlášením nouzového stavu 
ve státě pouze „základní 
noty“ a podněty od ředitel-
ky školy na poradě ve ško-

le. S vedením školy komu-
nikují na dálku, operativně 
a průběžně, kdykoliv je to 
třeba. Máme záměr ve spo-
lupráci s rodičem pilotně 
připravit online vyučovací 
hodiny některých předmě-
tů. Učitelé sice mají home 
office, ale v případě potřeby 
mají přístup na pracoviš-
tě ve vymezených časech 
a podle pokynů ředitelky 
školy (nesmí se shlukovat 
a setkávat v osobním kon-
taktu na pracovišti). Učitelé 
kromě přípravy distanční 
výuky průběžně vyřizují 
administrativní záležitos-
ti, kterých je také mnoho. 
Žáci mohou pracovat a ko-
munikovat s učiteli z do-
mova samostatně, někteří 
to dokáží bez pomoci svých 
rodičů.“

Jsou všichni připrave-
ni komunikovat s dětmi 
na dálku, co je případně 
omezuje? Jaká je reakce 
dětí, rodičů?

„Tato mimořádná situace 
mi přinesla převážně pozi-
tivní poznání i další zkuše-
nosti. Vnímám, že většina 
rodičů se chová zodpověd-
ně ke svým dětem, spo-
lupracují se školou a při-
cházejí nám velmi pěkné 
i vtipné emailové vzkazy 
od rodičů. Mnozí pochopi-
li, jak složitá je práce učitele 

s plnou třídou dětí. Většina 
rodin nemá problém komu-
nikovat se školou na dálku. 
Naši učitelé mi potvrdili 
svým přístupem, že jsme 
zodpovědný a úžasný tým, 
který si dokáže navzájem 
naslouchat. Všichni se tě-
šíme na návrat do školy, 
na naše žáky a zjišťujeme, 
že nikdo nechce „sedět“ 
doma, že chybí osobní kon-
takt s žáky i kolegy.“

Jak dlouhý čas „domá-
cí výuky“ považujete už 
za kritický? Co klasifi-
kace?

„Z hlediska „domácí 
výuky“ považuji za kritic-
ký a dlouhý čas 1. červen 
2020. Doufám, že MŠMT 
rozhodne ve věci klasifika-
ce na vysvědčení v druhém 
pololetí použít metodu „ne-
hodnocen“ z jednotlivých 
předmětů, to z důvodu vy-
hlášení nouzového stavu 
v ČR.“

Co říkáte na zápisy 
do prvních tříd bez účasti 
dětí?

„Zápisy do prvních tříd 
tzv. na dálku chápeme jako 
nutnost v zájmu zdraví 
všech občanů. Na webo-
vých stránkách jsme zve-
řejnili podrobné informace 
pro rodiče budoucích prv-
ňáčků. Mysleli jsme při 
tom i na děti a naši učitelé 

pro ně připravili „obrázko-
vý test“, kdy samozřejmě 
záleží na jejich rodičích, 
zda jej využijí pro vlastní 
komunikaci s dětmi o zápi-
su. Pokud se naplní předpo-
klad ministra školství „ná-
vratu žáků do škol“ v druhé 
polovině května, budeme 
určitě realizovat nějakou 
pěknou formu setkání se 
s budoucími prvňáčky a je-
jich rodiči na půdě školy.“

Byli byste pro výuku 
o prázdninách?

„Rozhodnutí o výuce 
v době hlavních prázd-
nin by mělo být vydáno 
MŠMT v návaznosti na po-
souzení efektivnosti a vlivu 
na zdraví žáků v období 
vysokých letních teplot. 
Můj osobní názor je, že by 
to mnoho nevyřešilo, a zá-
roveň jsem přesvědčena, 
že učitelská veřejnost s rea-

lizací výuky o hlavních či 
jiných prázdninách rozhod-
ně nemá žádný problém.“

Co byste poradili rodi-
čům, kteří mají problém 
přimět děti k domácím 
výkonům?

„Chci věřit, že rodičů 
s tímto problémem je málo! 
Hodně totiž záleží, jak byla 
směrována dosavadní vý-
chova dětí v rodině, a to 
již od raného věku dítěte. 
Rada rodičům: trpělivost, 
komunikujte s dětmi o mi-
mořádné situaci, vysvětluj-
te dětem, proč se učí novým 
věcem, že vám na nich zá-
leží, motivujte je vhodným 
způsobem, pochvalte je, 
když se jim něco podaří, 
veďte je k samostatnosti, 
a hlavně buďte důslední.“

558 910 631
www.7zsfm.cz

8. ZŠ – Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570 
Iveta Wilczková: „Rodiče oceňují kvalitu školního vzdělávání.“

Jakým způsobem or-
ganizujete „domácí pří-
pravu“ dětí? Necháváte 
to volně na osobnostech 
jednotlivých učitelů, 
mají od vás nějaké kon-
krétní pokyny? Mají 
home office? 

„Učitelé vzdělávají 
žáky na dálku pomocí do-
stupných nástrojů s důra-
zem na tištěné materiály, 
učebnice, pracovní sešity. 
Úkoly jsou zadávány citli-
vě s ohledem na možnosti 

žáků a rodičů naší školy.“ 
Je v jejich přístupu 

nějaká zajímavost, odliš-
nost nebo pouze zadávají 
DÚ k procvičování již 
probraného učiva? 

„Učitelé zadávají žá-
kům úkoly na procvičo-
vání, redukované učivo 
a posílají odkazy na výu-
kové materiály zpravidla 
emailem nebo aplikacemi 
pro školy.“

Jsou všichni připrave-
ni komunikovat s dětmi 

na dálku, co je případně 
omezuje? Jaká je reakce 
dětí, rodičů? 

„Všichni vyučující ko-
munikují na dálku a udr-
žují zpětnou vazbu s rodiči 
i žáky.“ 

Máte pro učitele ně-
jaké další úkoly, na kte-
ré jinak není v běžném 
školním roce čas? 

„Učitelé v časovém 
předstihu plánují a připra-
vují úpravy tematických 
plánů v souvislosti s vý-
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11. ZŠ – Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
Libor Kuča: „Výuka o prázdninách by nám efekt nepřinesla.“

Jakým způsobem or-
ganizujete „domácí pří-
pravu“ dětí? Necháváte 
to volně na osobnostech 
jednotlivých učitelů, 
mají od vás nějaké kon-
krétní pokyny? Mají 
home office? 

„Pedagogičtí pracov-
níci na naší škole pracují 
v současné době formou 
home office. Nejpodstat-
nější část jejich práce spo-
čívá v přípravě podkladů 
a materiálů k domácímu 
vzdělávání našich žáků, 
téměř on-line komunikují 
s žáky a rodiči. V nepo-
slední řadě se snažíme 
hledat optimálnější formy 
on-line výuky, což je ale 
díky technickým pod-
mínkám, jak na straně 
školy a jejich zaměstnan-
ců, tak na straně mnohých 
rodičů, zatím velmi kom-
plikované. Pevně věřím, 
že tyto nové podmínky 
přinášejí i nové výzvy pro 
naši práci.

Máme dohodnutá spo-
lečná základní pravidla. 
Žáci jsou kontaktováni 
s hromadnými podklady 
a požadavky na domácí 
vzdělávání v jednotlivých 
předmětech třídními 
učiteli prostřednictvím 
mailových adres rodičů. 
Rozsah daných požadav-
ků a plánu činnosti je sta-
noven na období jednoho 
týdne. Škola má stanove-
né předměty, které do této 
přípravy spadají. Všichni 
vyučující mají stanove-
nou společnou dobu, kdy 
se věnují on-line konzul-
tacím prostřednictvím 
emailové komunikace či 
jiných komunikačních 
nástrojů. Této možností 
využívají žáci, významně 
také rodiče. V neposled-
ní řadě zde učitelé sdílejí 
své vlastní zkušenosti, in-
spirují se a sjednocují po-
žadavky, které na domácí 

vzdělávání kladou.“
Je v jejich přístupu 

nějaká zajímavost, od-
lišnost nebo pouze zadá-
vají DÚ k procvičování 
již probraného učiva? 

„Práce učitele, kterou 
běžně nazýváme přímá 
pedagogická činnost, je 
v současné době význam-
ně jiná, ve své vlastní 
podstatě není. Zatím jsme 
neměli možnost, proto-
že realita taková nebyla, 
vyzkoušet si přímé vzdě-
lávání žáků prostřednic-
tvím nepřímých nástrojů. 
Proto i příprava na tako-
vouto práci je zcela jiná. 
Učitelé se snaží svou ne-
přítomnost při vzdělávání 
nahrazovat různorodější-
mi zdroji, konkrétnějšími 
návody, vysvětlujícími 
komentáři, mnohem více 
času věnují individuál-
ním konzultacím. Zde 
musím zmínit velký podíl 
rodičů, kteří, byť mají své 
vlastní pracovní povinno-
sti, převzali větší díl zod-
povědnosti za vzdělávání 
svých dětí, než který by 
se od nich měl očekávat. 
Hlavně pak u žáků mlad-
šího školního věku je toto 
již po dvou týdnech sou-
časné reality zcela jedno-
značné.

Učitelé se snaží, aby 
žáci doma hlavně procvi-
čovali již probrané uči-
vo. Pokud ale náročnost 
učiva dovolí, vstupují se 
svými žáky i do tajů uči-
va nového.“

Jsou všichni připrave-
ni komunikovat s dětmi 
na dálku, co je případně 
omezuje? Jaká je reakce 
dětí, rodičů? 

„Vyučující jsou schop-
ni komunikovat s žáky 
na dálku, však ne v ta-
kovém rozsahu, jak by 
si představovali. Někteří 
učitelé by přivítali širší 
možnosti vzdělávání pro-

střednictvím on-line ná-
strojů. U některých žáků 
dodnes nevíme, zda pou-
ze na dálku nekomunikují 
nebo skutečně nejsou vy-
baveni tak, aby komuni-
kovat mohli.“

Máte pro učitele ně-
jaké další úkoly, na kte-
ré jinak není v běžném 
školním roce čas? 

„Mysleli jsme, že daný 
čas využijeme i pro čin-
nosti, na které při běžném 
provozu není až tolik pro-
storu. Dnes ale víme, že 
vzdělávání na dálku je tak 
náročné, a to nejen časo-
vě, že na další úkoly čas 
nezbývá.“

Co říkáte na zápi-
sy do prvních tříd bez 
účasti dětí? 

„Domnívám se, že to 
není žádná katastrofa. 
Pouze je mi trošku líto 
předškoláků, někdy i je-
jich rodičů. Pro mnohé 
z nich je zápis do školy 
významným momentem 
v lidském životě. Budeme 
se snažit, pokud nám to 
epidemiologická situace 
dovolí, pozvat je do ško-
ly ještě před zahájením 
školního roku, aby se 
mohli se školou a svými 
budoucími učiteli sezná-
mit. Letos se nám totiž, 
díky situaci s karanténou, 
nepodařilo naši školu 
předškolákům a jejich ro-
dičům představit na dni 
otevřených dveří.“

Byli byste pro výuku 
o prázdninách? 

„Jsem toho názoru, 
že by to předpokládaný 
efekt – doučit se nenau-
čené – nepřineslo. Pokud 
budou klimatické pod-
mínky jako v posledních 
letech, naše škola by 
nebyla schopna zajistit 
základní hygienické pod-
mínky. Horké léto a vy-
soká teplota ve třídách 
a učebnách.

Také se domnívám, že 
ani žáci ani učitelé sou-
časnou dobu neberou jako 
čas prázdnin či dovolené. 
Možná pro některé je tato 
doba pracovně náročnější 
než běžná školní docház-
ka. Takže prázdniny bu-
dou spravedlivou odmě-
nou pro všechny, kteří si 
to zaslouží.“

Jak dlouhý čas „do-
mácí výuky“ považujete 
už za kritický? Co kla-
sifikace?

„Každý týden domácí 
výuky prohlubuje deficit 
pedagogické a vzdělávací 
práce školy. Bohužel jsme 
v situaci, kdy si podmín-
ky nediktujeme my, ale 
epidemiologická situace 
ve společnosti.

Klasifikace – v této 
chvíli snad motivační. 
Těžko klasifikovat něco, 
co jsem učil zprostřed-
kovaně. V závislosti 
na době nouzového sta-
vu a ukončení vyhlášené 
karantény se snad bude-
me moci rozhodnout, jak 
vyřešit klasifikaci za toto 
pololetí.“

Co byste poradili ro-
dičům, kteří mají pro-
blém přimět děti k do-
mácím výkonům? 

„Žáci, kteří jsou zvyklí 
na pravidelnou práci 
a přípravu na vyučování, 
se snad s danou situací 
vyrovnají lépe. V přípa-
dě ostatních žáků bych 

doporučil vytvoření pra-
videlného režimu, který 
bude ctít také aktivity, 
které dítě považuje za od-
počinkové či zájmové. 
Dodržoval bych, pokud je 
to možné a rodiče mohou 
na to dohlédnout, speci-
fický pracovní dopolední 
a volnější odpolední pro-
gram dítěte. Pro některé 
děti by mohlo být efektiv-
nější věnovat se činnos-
tem v bloku, tzn. zabývat 
se jedním předmětem del-
ší dobu, např. jeden den 
v týdnu věnovat jednomu 
předmětu či předmětům 
podobným. Některé děti 
ale potřebují pravý opak 
a činnosti rády střídají.“

Jakékoliv další vaše 
sdělení, názor, výzva, 
povzbuzení, hodnocení 
v souvislosti s prázdný-
mi školami…

„Zásadní otázky sou-
časnosti se netýkají škol-
ství a vzdělávání, ale 
zdraví a naší společné 
bezpečné budoucnosti. Je 
potřeba být zodpovědný 
k sobě, ke svým blízkým 
a svému okolí. Čím dříve 
se nám podaří překonat 
nástrahy nové nemoci, 
tím dříve se budeme moci 
vrátit k běžnému životu 
a také do dnes opuštěných 
škol.“
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ukou v době nouzového 
stavu. Upravují hodinové 
dotace jednotlivých témat 
učiva, přesuny témat učiva 
do následujícího ročníku.“

Co říkáte na zápisy 
do prvních tříd bez účas-
ti dětí? 

„Na zápisy do prvních 
tříd bez účasti dětí jsme 
připraveni, respektujeme 
limity současného nouzo-
vého stavu.“ 

Byli byste pro výuku 
o prázdninách? 

„Vzhledem k tomu, že 
nevíme, jak se bude situ-
ace vyvíjet, nemůžeme se 
k danému adekvátně vy-
jádřit.“ 

Jak dlouhý čas „domá-
cí výuky“ považujete už 
za kritický? Co klasifi-
kace?

„Na základě analýzy te-
matických plánů hlavních 

předmětů se nám zdá jako 
kritický stav „domácí vý-
uky“ v trvání zhruba čtyř 
týdnů. Žáci dostávají zpět-
nou vazbu prostřednic-
tvím slovního hodnocení.“ 

Co byste poradili rodi-
čům, kteří mají problém 
přimět děti k domácím 
výkonům? 

„Dáno individualitou 
dítěte, specifičností ro-
dinné výchovy, časovými 

možnostmi rodičů a jejich 
celkovým přístupem k pl-
nění povinné domácí vý-
uky dítěte. Trpělivý, lás-
kyplný přístup, pravidelný 
denní režim a důslednost. 

Jakékoliv další vaše 
sdělení, názor, výzva, 
povzbuzení, hodnocení 
v souvislosti s prázdný-
mi školami…

„Nesmírně si vážíme 
vstřícného přístupu rodičů 

i žáků v této nelehké době 
a oceňujeme jejich akti-
vitu a nasazení. Zároveň 
na základě této mimořád-
né situace se nám dostá-
vá zpětné vazby, ve které 
rodiče a žáci oceňují vý-
znam a kvalitu školního 
vzdělávání.“

558 445 135
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www.osmicka.cz
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Jakým způsobem or-
ganizujete „domácí pří-
pravu“ dětí? Necháváte 
to volně na osobnostech 
jednotlivých učitelů, 
mají od vás nějaké kon-
krétní pokyny? Mají 
home office?

„Domácí přípravu ne-
cháváme na osobnostech 
učitelů s pokyny, aby dě-
tem zadávali konkrétní 
úkoly, děti nepřetěžovali 
a zaměřili se především 
na opakování a hlavní 
předměty. Učitelé pracu-
jí každý den z domova, 
zadávají úkoly, kontrolují 
zpětnou vazbu žáků i ro-
dičů. V průběhu domácí 
výuky naslouchají zpět-
né vazbě rodičů a výuku 
přizpůsobují tak, aby co 
nejvíce vyhovovala žá-
kům. Je to nová situace 
nejen pro žáky, ale i pro 
pedagogy. Při zadává-
ní úkolů berou učitelé 
na zřetel skutečnost, že ne 
všichni žáci mají možnost 
být celý den online a mít 
přístup k počítači. Úkoly 
se vždy dají vytisknout 
a vyplnit tužkou, poté 
např. naskenovat. Snaží 
se o individuální přístup. 
Důležité je věnovat se pro-
fesionálně a citlivě i dětem 
s podpůrnými opatřeními. 
Máme ve škole děti s PAS, 
ADHD a děti se slabým 
prospěchem. Těm musí 
učitelé zadávat diferenci-
ované a specifické úlohy 
v souladu s jejich omeze-

ními.“
Je v jejich přístupu 

nějaká zajímavost, odliš-
nost nebo pouze zadávají 
DÚ k procvičování již 
probraného učiva?

„Záleží na technickém 
vybavení v domácím pro-
středí a počítačové zdat-
nosti jednotlivých učitelů. 
Kvalitě internetového při-
pojení.

Hledáme zajímavé 
webové odkazy na videa, 
které učivo vysvětlu-
jí nebo jsou atraktivním 
doplňkem k učivu, popří-
padě slouží k zopakování 
učiva. 

V matematice provádí-
me rozbor příkladů, kte-
rým žáci nerozumí. 

Po probrání učiva vy-
tváříme testy, které po vy-
plnění dají žákům vyhod-
nocení, takže vědí, zda to 
mají správně.“ 

Jsou všichni připrave-
ni komunikovat s dětmi 
na dálku, co je případně 
omezuje? Jaká je reakce 
dětí, rodičů?

„Omezující je přede-
vším technická vybave-
nost dětí a ochota rodičů 
na děti působit, aby k úko-
lům přistupovaly svědo-
mitě. Reakce rodičů a dětí 
jsou různé.“

Máte pro učitele ně-
jaké další úkoly, na kte-
ré jinak není v běžném 
školním roce čas?

„Učitelé se mohou za-
pojovat do webinářů – 

vzdělávání na dálku, vy-
tvářejí učební materiály 
a prostudovávají materiá-
ly... Zlepšují se v počítačo-
vé gramotnosti. Celá situ-
ace podporuje soudržnost 
a kooperaci pedagogické-
ho sboru.“

Co říkáte na zápisy 
do prvních tříd bez účas-
ti dětí?

„Musíme vycházet 
z možností, které součas-
ná situace umožňuje, je to 
velmi rozumné řešení.“

Byli byste pro výuku 
o prázdninách?

„O prázdninách je 
ve školách horko, a tudíž 
nevhodné prostředí k vý-
uce. Žáci nyní nemají 
prázdniny, pracují doma 
a je to pro ně náročnější, 
než kdyby chodili do ško-
ly. Učitelé nyní nečerpají 
dovolenou, na kterou mají 
nárok. Žáci i učitelé po-
třebují zasloužené volno 
k relaxaci o prázdninách.“

Jak dlouhý čas „domá-
cí výuky“ považujete už 
za kritický? Co klasifi-
kace?

„Klasifikace není 
v dnešní době to, co by-
chom měli stavět do po-
předí. Žáci by měli pra-
covat na samostatných 
úkolech vzhledem k věku, 
určitě je dobrá příležitost 
využít výukové portály 
na internetu k procvičo-
vání učiva. Výuka by měla 
být zaměřena na procvi-
čování učiva především 

v hlavních předmětech, 
jako je matematika, jazy-
ky, ale také v přírodověd-
ných a humanitních před-
mětech.“

Co byste poradili rodi-
čům, kteří mají problém 
přimět děti k domácím 
výkonům?

„Rodiče by měli své děti 
povzbuzovat, kladná mo-
tivace je v tomto případě 
hlavní. Měli by se každý 
den zajímat o to, co jejich 
dítě procvičovalo a jak si 
vedlo. Učitel by měl dítěti 
poskytovat častou zpětnou 
vazbu, formativně hodno-
tit.

Měli by je také motivo-
vat ke komunikaci s peda-
gogem. Vyučující dokáže 
nejasnosti v učivu vysvět-
lit většinou lépe než rodič. 
Navíc tím bude rodičům 
ulehčena práce s jejich 
dětmi.

Pokud je rodič s něčím 
nespokojený nebo má 
nejasnosti, ať se obrátí 
na příslušné učitele s kon-

krétním problémem. Vše 
jde nějak vyřešit.“

Jakékoliv další vaše 
sdělení, názor, výzva, 
povzbuzení, hodnocení 
v souvislosti s prázdný-
mi školami…

„Nepodceňujme a dodr-
žujme nařízení. Je to pro 
všechny náročné období, 
které společným úsilím 
zvládneme. Je to cenná 
zkušenost, která podpoří 
kompetenci k samostatné 
práci, získávání a zpra-
cování informací, reakce 
na zpětnou vazbu, porozu-
mění textu…

Velmi potěšující je, že 
někteří z našich zaměst-
nanců se zapojili i do po-
moci ostatním – šijí rouš-
ky, nabízejí hlídání dětí, 
zkrátka se zapojují do dů-
ležitých aktivit potřeb-
ných v tomto pro všechny 
náročném období.“

tel.: 775 882 306
http:

//info.skola.liskovec.cz

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
Libor Kvapil: „Je to náročné, ale cenná zkušenost pro všechny.“

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192
Denisa Rožnovská Rojíčková: „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody…“

Jakým způsobem or-
ganizujete „domácí pří-
pravu“ dětí? Necháváte 
to volně na osobnostech 
jednotlivých učitelů, 
mají od vás nějaké kon-
krétní pokyny? Mají 
home office?

„Výuku organizujeme 
on-line vyučováním přes 
ZOOM nebo SKYPE. 
Máme rozvrh hodin, kdy 
v každé třídě probíhá vý-
uka ve zhruba hodinových 
blocích, pak je přestávka. 
Každý den mají děti 2–4 
hodiny. Denně ČJ, MA, 
dvakrát až třikrát týdně 
AJ a jednou týdně PŘ,VL, 
PRV. Každá učitelka učí 
svou třídu a své předmě-
ty.“

Je v jejich přístupu 

nějaká zajímavost, odliš-
nost nebo pouze zadávají 
DÚ k procvičování již 
probraného učiva?

„DÚ zadáváme pouze 
např. dva řádky v písance, 
čtyři příklady v MA, slo-
víčka. Vše vychází z pro-
braného učiva, aby rodiče 
nemuseli suplovat naši 
práci. Dále jsme rodiče 
zásobily odkazy na různé 
výukové programy, kde 
děti mohou dobrovolně 
procvičovat.“

Jsou všichni připrave-
ni komunikovat s dětmi 
na dálku, co je případně 
omezuje? Jaká je reakce 
dětí, rodičů?

„Z učitelek jsou připra-
veny všechny. Rodičům, 
kteří mají více dětí a výu-

ka se kryje, jsem formou 
bezplatné výpůjčky zapůj-
čila NTB. Asi dvě rodiny 
nemají internet, tam učivo 
řešíme formou zadávání 
na týden a následnou kon-
trolou. 90 % rodičů a dětí 
tento způsob výuky vítá, 
jsou rádi, že mají vizuální 
kontakt a možnost, že jim 
učitelka učivo vysvětluje.“

Máte pro učitele ně-
jaké další úkoly, na kte-
ré jinak není v běžném 
školním roce čas?

„Výuka on-line a přípra-
va na ni nám zabírá více 
času než prezenční výuka 
ve škole, takže o úkolech 
navíc nemůže být ani řeč.“

Co říkáte na zápisy 
do prvních tříd bez účas-
ti dětí?

„Jak musí být, tak bu-
dou. V červnu pak plánu-
jeme udělat den předško-
láků, kdy jim a rodičům 
zábavnou formou předsta-
víme školu.“

Byli byste pro výuku 
o prázdninách?

„Pokud nyní učíme 

tak, jak učíme, asi ne. Po-
kud by ministr vyhlásil 
prázdniny nyní, nemáme 
pak problém s výukou 
o prázdninách.“

Jak dlouhý čas „domá-
cí výuky“ považujete už 
za kritický? Co klasifi-
kace?
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„Myslím, že konec 
května je už hraniční. 
Lépe by bylo, kdybychom 
mohly začít učit už od za-
čátku května.“

Co byste poradili rodi-
čům, kteří mají problém 
přimět děti k domácím 

výkonům?
„Aby se zamysleli, zda 

ve výchově svých dětí 
udělali vše tak, jak chtěli.“

Jakékoliv další vaše 
sdělení, názor, výzva, 
povzbuzení, hodnocení 
v souvislosti s prázdný-

mi školami…
„Prázdné školy a hle-

dání způsobů výuky je 
pro všechny velká výzva 
a není jednoduchá. Ale 
dá se zpracovat a i na 1. 
stupni jsme schopny děti 
učit, být s nimi v kontak-

tu a nedelegovat na rodiče 
práci učitelů. Pro všechny 
je tato situace nová, ale 
určitě ji společnými silami 
a s dávkou ohleduplnosti 
zvládneme, najdeme nové 
metody a způsoby a mož-
ná se naučíme lépe spolu-

pracovat a komunikovat.
Kdo chce, hledá způso-

by, kdo nechce, hledá dů-
vody…“

552 318 119
775 878 583

www.skolaskalice.cz

Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
Dana Zemánková: „Na některých školách toho děti mají až moc.“

Jakým způsobem or-
ganizujete „domácí pří-
pravu“ dětí? Necháváte 
to volně na osobnostech 
jednotlivých učitelů, 
mají od vás nějaké kon-
krétní pokyny? Mají 
home office?

„Ve speciální ško-
le máme také speciální 
distanční výuku žáků:

- žáci základní školy 
mají na webu školy týden-
ní úkoly, které zpětnou 
vazbou (telefonicky nebo 
e-mailem) kontroluje uči-
tel. Nemáme online výu-
ku z důvodu technického 
omezení rodin a školy.

- u žáků s mentálním 
postižením komunikuje 
učitel e-mailem nebo tele-
fonicky s rodičem, zadává 
úkoly spíše symbolické 
a praktické a pouze po do-
hodě s rodičem.

Výuka na dálku je ve-
dena zejména jako procvi-
čovací a opakovací vzhle-
dem ke schopnostem žáků. 

Učitel má své kompetence, 
vedení školy určilo rám-
cová pravidla pro výu-
ku žáků. V rámci zpětné 
vazby lze vyvodit, že asi 
80 % žáků je v kontaktu 
se svými učiteli a úkoly 
plní. Rodiče kvitují obsah 
a rozsah zadávaného uči-
va k procvičování. Máme 
také poznatky, že rodiče 
si učitelům postesknou, 
že sourozenci našich žáků 
mají úkolů v jiné škole až 
nezvladatelné množství.“

Co byste poradili rodi-
čům, kteří mají problém 
přimět děti k domácím 
výkonům?

„Motivovat žáky k uči-
vu je úkolem učitele, jeho 
způsobem vedení výuky 
či výběrem tématu učiva. 
Nastavení režimu doma, 
kdy a jak bude dítě plnit 
úkoly, to je záležitostí ro-
dičů a jejich odpovědnosti 
za výchovu svých ratoles-
tí. I my máme rodiče, kteří 
se nespojili se školou a je-

jich děti úkoly neplní.“ 
Máte pro učitele ně-

jaké další úkoly, na kte-
ré jinak není v běžném 
školním roce čas?

„Učitelům byly zadány 
kromě vedení distanč-
ní výuky se žáky rovněž 
koncepční a výhledové 
úkoly pro další období 
po otevření školy. Dle 
potřeby mohou učitelé 
individuálně docházet 
do školy po dohodě se zá-
stupcem ředitele, aby si 
vyzvedli materiály nebo 
dodělali potřebné zále-
žitosti, např. v systému 
Bakalář, v Doporučeních 
pro žáky od školských 
poradenských zařízení, 
v Individuálních plánech 
a Podpůrných opatřeních 
pro žáky apod.“

Co říkáte na zápisy 
do prvních tříd bez účas-
ti dětí?

„Vzhledem k tomu, že 
do naší školy mohou na-
stoupit děti pouze na zá-

kladě Doporučení ŠPZ, je 
zápis nových žáků v naší 
škole většinou již před-
jednán s PPP nebo SPC. 
Nástup dítěte je limitován 
dokumentací školského 
poradenského zařízení, 
a proto bude pro naše rodi-
če složitější dokladovat při 
vzdáleném přístupu zápisu 
do 1. tříd všechny tyto ná-
ležitosti. Ale jsme s rodiči 
v kontaktu, jsme schopni 
toto uhlídat i v případě, že 
se přihlásí dítě nové, bez 
Doporučení.“

Byli byste pro výuku 
o prázdninách?

„Vedení naší školy se 
nepřiklání k možnosti 
vyučovat děti o prázd-
ninách z důvodu jasné-
ho časového vymezení 
prázdnin a následného ná-
stupu do školy. Děti s han-
dicapem (a nemyslím si, že 
pouze oni) potřebují svůj 
režim a stereotyp.“

Tel.: 558 633 480
web:

www.specskolynadeje.cz

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107
Ilona Martínková: „Vytvořte si s dětmi denní plán aktivit.“

Jakým způsobem or-
ganizujete „domácí pří-
pravu“ dětí? Necháváte 
to volně na osobnostech 
jednotlivých učitelů, 
mají od vás nějaké kon-
krétní pokyny? Mají 
home office?

„Děti dostávají učivo 
většinou na týden do-
předu mailem. Průběžně 
dostávají také pracovní 
listy na procvičování nebo 
mají možnost procvičovat 
na interaktivních webech; 
dostávají odkazy na videa, 
ale i videa pořízená učitel-
kami samotnými. Vyučo-
vání s jednotlivci probíhá 
přes Skype nebo formou 
aplikace WhatsApp, vi-
deohovoru, telefonického 
hovoru.“

Je v jejich přístupu 
nějaká zajímavost, odliš-
nost nebo pouze zadávají 
DÚ k procvičování již 
probraného učiva?

„Zatím se snažíme držet 

tematických plánů, pokra-
čujeme ve výuce stejně, 
jako bychom byli ve škole. 
K vysvětlení nového učiva 
jsou využívána výuková 
videa, Fraus, Nová škola, 
YouTube... Rodičům je 
nabídnuta možnost výuky 
přes Skype, WhatsApp, 
učitelka může vysvětlit 
nové učivo online, popř. 
telefonicky.“

Jsou všichni připrave-
ni komunikovat s dětmi 
na dálku, co je případně 
omezuje? Jaká je reakce 
dětí, rodičů?

„Distanční výuka je pro 
všechny nová. Díky zpět-
ným vazbám od rodičů 
víme, že způsob zadávání 
učiva a jeho rozsah jim 
vyhovuje. Některým však 
nové formy výuky způso-
bovaly zpočátku technic-
ké potíže.“

Máte pro učitele ně-
jaké další úkoly, na kte-
ré jinak není v běžném 

školním roce čas?
„V této chvíli ne, všich-

ni mají poměrně hodně 
práce s přípravami pro 
dálkovou výuku.“

Co říkáte na zápisy 
do prvních tříd bez účas-
ti dětí?

„Vzhledem k závažnos-
ti momentální situace se 
tento způsob jeví jako vy-
hovující.“

Byli byste pro výuku 
o prázdninách?

„V horkých dnech ne-
máme ve škole vyhovující 
hygienické podmínky.“

Jak dlouhý čas „domá-
cí výuky“ považujete už 
za kritický? Co klasifi-
kace?

„Myslím si, že bude-
me-li pracovat stejným 
způsobem a tempem, 
jsme schopni z našeho 
pohledu učivo dobrat. 
Po otevření škol vyvsta-
ne prvořadá potřeba toto 
učivo upevnit, věnovat 

zvýšenou míru opakování 
a procvičování. Možnosti 
klasifikace určitě nejsou 
stejné, jako když žák sedí 
v lavici. Můžeme hodno-
tit zpracovaná odevzdaná 
cvičení, můžeme hodnotit 
aktivitu dětí a snahu, mů-
žeme vycházet z klasifika-
ce za 1. pololetí...“

Co byste poradili rodi-
čům, kteří mají problém 
přimět děti k domácím 
výkonům?

„Aby si s dětmi vytvoři-
li denní plán aktivit.“

Jakékoliv další vaše 
sdělení, názor, výzva, 
povzbuzení, hodnocení 
v souvislosti s prázdný-
mi školami…

„Děkujeme rodičům 
za jejich spolupráci a po-
chopení. A přejeme všem 
pevné zdraví!“

595 178 222
www.zschlebovice.cz
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Milí spoluobčané,

vláda České republiky v neděli 15. 3. 2020 vyhlásila karanténu pro celou republiku v souvislosti 
s nepříznivou epidemiologickou situací spojenou s výskytem onemocnění COVID-19. 
Jedná se o vysoce nakažlivé onemocnění, které se přenáší z člověka na člověka. 
Uvědomujeme si, že zejména senioři nebývají vždy vybaveni internetem, kde mohou sledovat 
aktuální dění, proto jsme pro Vás připravili tyto stručné informace.

Jak se onemocnění přenáší?
 přímým kontaktem s nakaženým člověkem
 kapénkovou cestou (např. při kašlání, kýchání)
 déledobějším (15 minut) pobytem v přítomnosti nakaženého člověka

Jak mám chránit sebe a okolí? 
 zdržujte se doma (virus se šíří na místech, kde se setkávají lidé), pokud to není  
           nezbytně nutné, např. návštěva lékaře, kterou nelze odložit, nevycházejte ven 
 jste-li v seniorském věku, nebo patříte do rizikové skupiny lidí s chronickým 
           onemocněním (cukrovka, vysoký krevní tlak, onkologické onemocnění a pod.), 
           požádejte své příbuzné, známé, sousedy, aby Vám nakoupili, vyzvedli léky
 vláda ČR doporučila seniorům nad 70 let nevycházet vůbec ven
 omezte návštěvy příbuzných ve své domácnosti jen na nejnutnější kontakt 
 myjte si často ruce mýdlem a teplou vodou
 při kašli, kýchání a smrkání používejte jednorázové kapesníky

Kde můžu získat aktuální informace?
 sledujte TV vysílání, rádio, tisk, internetové zpravodajství
 ministerstvo zdravotnictví ČR zřídilo novou bezplatnou celostátní informační 
             linku 1212. Je možné ji využít v případě, kdy potřebujete získat aktuální informace.

Na koho se můžu obrátit s prosbou o pomoc?
 zůstávejte v telefonickém spojení se svou rodinou a přáteli
 pokud máte podezření, že jste se nakazili koronavirem, volejte svému praktickému 
           lékaři, případně na linku 112 a řiďte se instrukcemi, které dostanete
 nemocnice ve Frýdku-Místku zřídila konzultační telefony, které můžete využít, pokud 
           potřebujete řešit svůj zdravotní stav. Tyto fungují mimo pracovní dobu praktických 
           lékařů. 
           - ve všední dny telefon:                     558 415 638 /15.30 - 7 hod./
           - v soboty, neděle a svátky telefon:  558 415 638 /18 - 8 hod./
                                                                          558 415 991 /8 - 18 hod./
 pokud žijete osaměle a skutečně Vám nemá kdo z příbuzných, známých a sousedů 
           nakoupit či vyzvednout léky, volejte v pracovní dny od 8 do 17 hodin na telefon 
           558 609 314 nebo 771 135 422, který město zřídilo pro tyto účely, a nákup Vám po 
           domluvě zařídíme ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA
 poradenství, předávání aktuálních informací, nákup a vyzvednutí léků Vám mohou 
            zajistit rovněž pracovníci oblastního spolku Českého červeného kříže 
            ve Frýdku-Místku na tel. čísle 777 332 518 nebo 777 332 520

ZÁKLADNÍ  INFORMACE  A  DOPORUČENÍ 
PRO SENIORY  

V  DOBĚ  KORONAVIROVÉ  EPIDEMIE
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KORONAVIRUS
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Opatření pro firmy v souvislosti s koronavirovými omezeními
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Opatření pro osoby samostatně výdělečné činné kvůli COVID-19
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