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To, že tělesná výchova se může
vyučovat i v době uzavření škol,
dokazuje projekt učitele Jiřího
Pánka.

Již třetím týdnem probíhá na
škole soutěžní aktivita ve
fotografování.

Oslovili jsme několik žáků,
učitelů a rodičů a zjišťovali jsme,
jak se změnil život v jejich
situaci.
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Úvodník
Milí žáci,
máme za sebou dva měsíce
vzdělávání na dálku. Tato doba
nám přinesla do života mnoho
nového - nové zážitky, nové
zkušenosti i nové znalosti.
Ze dne na den jsme se všichni
začali učit něčemu, na co jsme
doteď nebyli zvyklí. Vy jste velice
rychle zvládli přechod na
dálkovou výuku (často i díky
vašim skvělým rodičům) a se
zadávanými úkoly, případně
online výukou v přímém přenosu
se dobře „perete“. Zapojili jste se
do Zdravé Jabloňovky, posíláte
nádherné fotky do fotosoutěže a
zvládáte i řadu dalších věcí, o
kterých jste možná vůbec
netušili, že je umíte.
I učitelé skočili rovnýma nohama
do online vzdělávání. Ti, kteří už
mají bohaté zkušenosti, začali
radit digitálním nováčkům. Díky
tomu se začal měnit i online
prostor naší výuky. Stali jsme se
součástí Google Suite a postupně
začínáme využívat společně
s vámi vše, co nám nabízí. Pustili
jsme se do tvorby nových
webových stránek a dalších
informačních systémů.
Škola zela prázdnotou, nebyli tu
žáci, ale my jsme se snažili ji pro
vás stále vylepšovat alespoň
drobnými opravami. Vymalovali
jsme cvičnou kuchyňku a malou
jazykovou učebnu, sestavili
akustické panely pro nahrávání.
Ale také nás navštívila Česká
školní inspekce, tentokrát pouze
online způsobem, aby zjistila, jak
si my dospělí i vy žáci vedeme ve
výuce na dálku. Pomalu se
připravujeme i na nový školní
rok, zapsali jsme budoucí
prvňáčky, ale stejně jako se
nemůžeme zatím potkat s vámi,
nemohli jsme se potkat ani s
nimi.
Toto „nesetkávací“ období
naštěstí pomalu končí. V úterý
12. května jsme mohli ve škole
přivítat deváťáky, kteří dokončují
přípravu na přijímací zkoušky na
střední školy, a za další dva
týdny 25. května otevíráme školu
pro žáky 1. stupně.
Škola se opět částečně zaplní a
my se na to těšíme. Bude to ale
jiné, budeme nosit roušky,
dodržovat rozestupy, více dbát na
hygienu a mnoho dalšího. Ale to
nevadí, všichni to společně
zvládneme, tak jako jsme zvládli
ty předchozí dva měsíce.
Takže milí žáci, moc se na vás
těšíme
Iva Havlenová, ředitelka školy
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Zdravá jabloňovka
To, že tělesná výchova se může vyučovat i v době
uzavření škol, dokazuje projekt učitele Jiřího Pánka.
Založil školní skupinu na sociální síti Instagram, ve
které žáci mohou sledovat denní výzvy ke
sportovním a jiným pohybovým aktivitám.
Pojmenoval ji zdravá jabloňovka a ihned v prvních
dnech získala přes sto sledujících.
Na otázku, jak splnil projekt jeho očekávání,
odpovídá: „Nyní má profil přes 200 sledujících a
například první videopříspěvek má přes 600
zhlédnutí. Spousta žáků a jejich kamarádů
pravidelně posílá a označuje Zdravou Jabloňovku u
svých aktivit a hodně se jich zapojuje do
pravidelných sportovních výzev. A zjišťuji, jak jsou
naši žáci pohybově nadaní a co všechno doma a na
zahradě zvládnou vymyslet a předvést. Mám z toho
velkou radost.“
Proč právě sociální sítě a proč taková jejich obliba?
Proč dnes představují jeden z hlavních
komunikačních nástrojů současnosti, na který musí
reagovat nejen rodiče, ale také školy? Odpověď je
zdánlivě jednoduchá: účastníci díky nim navazují,
rozvíjejí a udržují potřebný sociální kontakt, který
zvláště poslední dobou chybí.
Sociální sítě vznikaly postupně v devadesátých
letech. Formovaly se od jednoduchých e-mailů, přes
IM (instant mesinging) až k fenoménu Facebooku.
Ten zaznamenal velkou oblibu a na přelomu milénia

byl na dlouhou dobu zcela
dominantním hráčem

na trhu.
Pravděpodobně

většina
dnešních
rodičů si v
prvních
letech
nového
století
založila
kromě
seznamu
právě
tento
účet.

Na poli
sociálních

sítích
sledujeme
generační jev, kde
každá nová

generace
zakládá účet u
jiné platformy,
než jejich

rodiče. V

současné době odmítají mladí lidé sdílet své radosti i
starosti prostřednictvím Facebooku nejčastěji z toho
důvodu, že jsou na nich jejich rodiče. A
pravděpodobně proto je jejich nejoblíbenější
platformou Instagram. Paradoxně, vlastníkem této
sítě je Facebook.
Není to však jen snaha o generační vymezení, ale
svůj význam má také forma komunikace. Pokud
Facebook sázel na texty, komentáře a sdílené
vizuální obsahy (obrázky a videa), Instagram
neudělá ani krok bez fotografie. Změnou v obou
sítích je také skutečnost, že majitelé notebooků a
stolních počítačů budou mít s Instagramem velké
problémy. Plné využití všech jeho služeb lze
dosáhnout pouze na chytrých mobilech, se kterými
mladí lidé tak často „tráví“ většinu svého času.
Ano, je fakt, že sociální sítě jsou spojené také s
mnohými negativními dopady. Je však otázka, zda je
zakopaný pes v nich samotných nebo ve změně
společenských norem a reality prožívání společných
aktivit současné rodiny. Např. nelze pouze tvrdit, že
mládež tráví na sociálních sítích mnoho času.
Musíme se také ptát, proč tomu tak je a zcela
kriticky musíme sledovat i vliv toho, že na děti
máme postupně stále méně času. Obvykle není
pouze jedna příčina odlivu mládeže k povrchní a
neosobní komunikace na platformách sociálních sítí.
Josefína Knollová a kolektiv ve své publikaci
Průvodce po sociálních sítích předkládají rodičům
některé rady: „Pokud chcete naučit děti používat
sociální sítě zodpovědně a bezpečně, vysvětlíte jim to
lépe, když budete vědět koho a proč na sítích sledují.
Zkuste někdy sociální sítě používat spolu s nimi,
nechte si ukázat jejich oblíbené online hvězdy a
naslouchejte. Neptejte se každý den jen na to, co bylo
ve škole, ale zkuste mluvit i o tom, na co naráží na
internetu.“
Projekt Jiřího Pánka ale dokazuje, že sociální sítě
mohou představovat i pozitivní, motivační aspekt k
aktivitám: „Když propukla pandemie a následně
byla nastolena karanténa, říkal jsem si, že je to
ideální příležitost začít pracovat na své fyzičce a
celkově na tělesném zdraví. Začal jsem pravidelně
cvičit, běhat, jezdit na kole atd. Zkrátka dělat vše, co
lze v domácích podmínkách či v okolí bydliště na
cyklostezkách a venkovních cvičištích. Při tom jsem
přemýšlel, jak v karanténě učit nebo alespoň nějak
minimálně udržovat povědomí o tělesné výchově
mezi dětmi. Ihned mne napadnul Instagram, který
je skvělým místem, respektive nástrojem pro činnost
jako je tato. Současně a nezávisle na sobě se
rozběhly Instagramy i jiných škol a kolegů
tělocvikářů, takže to myslím krásně sedlo.
Nesliboval jsem si v podstatě nic. Pouze jsem doufal,
že to někoho z žáků osloví a třeba se mnou bude
soutěžit, navzájem se „hecovat“ a podporovat
v pravidelném pohybu. Upřímně jsem nevěřil, že se
to dostane mezi dostatek lidí, aby to k něčemu bylo.“
Pravděpodobně není pochyb, že na sociální sítě se
bude ve světle pandemických omezení dívat odborná
i laická veřejnost zcela jinak, než bylo doposud.
Představují platformu (nástroj) pro komunikace, ale
také nabízení různých vzdělávacích činností a
aktivit. Ano, stále platí, že komunikace na nich je
rychlá, povrchní, zůstává často názorově jednotvárná
a chybí v ní tak potřebné emoce. Ano, může
představovat rizika, která musíme umět pojmenovat
a především u kterých musíme hledat jejich pravou
příčinu. Stále zůstává a pevně věříme, že zůstane
skutečnost, že osobní setkání a rozhovor ve skupině
různých názorů rozvíjí člověka mnohem lépe. Stejně
tak ale platí, že na toto setkání se můžeme mnohem
efektivněji domluvit na sociálních sítích. Jiří Pánek
dodává: „Instagram skvělou platformou, jak se
zviditelnit, či udržet kontakt s přáteli, příznivci,
v našem případě žáky.“
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Již třetím týdnem probíhá na škole soutěžní
aktivita ve fotografování. Každý týden je
zveřejněno nové téma. Soutěžící poté ze
svých fotografií vyberou jednu nejlepší a
zašlou do soutěže prostřednictvím
Instagramu nebo e-mailu. Z nich je pak
sestavena anketa, do které se mohou zapojit
všichni žáci i rodiče a určí tak žebříček
nejoblíbenějších fotografií.
S nápadem přišel Martin Grobár: „Chtěl
jsem našim žákům nabídnout další činnost,
která by měla přesah mimo jejich domov a
povzbuzovala je k nějaké smysluplné
aktivitě. Jen sedět u počítače, plnit úkoly a
případně sledovat obrazovku, ať již v
případě mobilu, televize nebo oblíbené
počítačové hry, je pro každého člověka
omezující a zúžené naplnění volného času.
Mnoho dětí tak může rozvíjet kritický i
umělecký pohled na věci kolem nás.
Zároveň se mohou naučit některé
dovednosti v oblasti fotografie, která dnes
představuje také jednu z uměleckých oborů a forem
uměleckého vyjadřování.“
První téma byla jaro, poté pastelky (fotografii jsme
použili na titulní straně) a třetí týden běží téma
detail. Proč právě tato témata a jak se vybírají? „Má
to několik rovin. Jedna strana je technická -
musíme akceptovat to, že soutěžící mají různé
technické prostředky. Některá témata se budou jen
složitě vytvářet na mobilních telefonech. Druhou
rovinou je obsahová stránka, nebo chcete-li rozvoj
uměleckého nazírání. Vyfotit věc, je více méně
technická záležitost, kterou zvládne automatický
režim fotoaparátu. Ale vyfotit nějaký abstraktní
téma vyžaduje najít a rozvíjet v sobě představivost,
fantazii, smysl vidět věci jinak, než se mohou jevit.
Témata tak určuji se snahou o postupné rozvíjení

technických i uměleckých dovedností žáků.“ Dodává
Martin Grobár
Do prvního kola se přihlásilo přes 30 fotografií a
ankety se uskutečnilo přes 70 hlasů. Motivací pro
fotografování může být také hlavní cena, kterou je
pro každé kolo velká čokoláda a vytištění fotografie
na velkém formátu. Za tuto možnost děkujeme firmě
pana Kubáta, FUJIPRINT, která nám nabídla
vytištění tří nejoblíbenějších fotografií v každém
kole a navíc všechny nejoblíbenější fotografie na
vystavení do školy. Soutěžící tak budou mít možnost
vidět své fotografie netradičně - na papíře.
Přidat se do soutěže je možné kdykoli, od kteréhokoli
kola. Sledujte stránky zsjablonova.cz/fotosoutez a
nebojte se přijmout výzvu.

Fotosoutěž

Společná fotografie
Na památku letošního podivuhodného druhého
pololetí chceme vytvořit společnou fotografii všech
žáků. S ohledem na aktuální situaci můžeme
realizovat tuto myšlenku pouze formou digitální
koláže ze zaslaných fotografií.
Rádi bychom proto požádali všechny rodiče o
součinnost. Úkol je jednoduchý: zašlete nám
prosíme jednu fotografii jednoho dítěte
prostřednictvím e-mailu grobar@zsjablonova.cz
nebo prostřednictvím formuláře, který Vám bude
zaslán v elektronické žákovské knížce. Ze
zaslaných fotografií vytvoříme velkoplošnou koláž,
kterou umístíme jako památku na důstojné místo.
Fotografie nemusí splňovat žádné kritérium. Po
obsahové stránce může obsahovat děti s rouškou i
bez roušky, při učení nebo dívající se do objektivu.
Budeme rádi, když se děti navštěvující hudební
školu přihlásí ke svému hudebnímu nástroji.
Fotografie budou použity pouze pro tento účel a
po vytvoření fotokoláže budou smazány.
Těšíme se na vaše fotografie a také na výsledek.
Alespoň na plakátu tak budeme spolu.

Jonatán 2020 - tradiční anketa o osobnosti naší školy
Současná situace nás připravila o tradiční akce, které k naší škole neoddělitelně patří - Jabloňová fest v
Lidových sadech a Absolventský koncert devátých ročníků. Anketu Jonatán bychom si však Covidem neměli
nechat vzít. Jako každý rok vyberme ty žáky, kteří dosáhli úspěchů nebo zaznamenali pokrok ve školní (a
nyní mimoškolní) práci. Nově můžeme hlasovat i v kategorii (Školní) Událost roku. Ostatní kategorie
zůstávají beze změn: Sport - Předmětové olympiády a studijní výsledky - Hudba a kultura - Mimořádný
počin a Skokan roku. Informace k nominacím dostanete prostřednictvím třídních učitelek a učitelů a
hlasovat bude možno i elektronicky. Odměny pro oceněné žáky a kolektivy poskytne Eurytmie. Jan Prchal

Doba dotazníková
Být rodičem je v této době velká fuška. Kromě
rodinných a pracovních povinností je zde ještě
škola, která dává zabrat všem co se jí nějak
účastní.
Jako ta, která musí být zavřená a komunikovat
může pouze prostřednictvím technologií, jí
nezbývá nic jiného, než zjišťovat postoje žáků a
rodičů prostřednictvím různých dotazníků. V
nejbližší době pro vás připravujeme zásadní
dotazníkové šetření, které si klade za cíl zjistit
pokud možno realitu rodin při vzdáleném
vyučování.
Také připravujeme mnoho změn po stránce
technologií a prezentace školy. Budeme mít nové
stránky, vybíráme novou žákovskou knížku a o G
Suite jste již byli částečně seznámeni.
Další změny se chystají a ve všech bychom byli
rádi, kdyby jste nám vyslovili vaše potřeby a
náměty. Jsou pro nás důležité a bez vás je dělat
nebudeme. Když změny, tak společně. Předem
děkujeme za čas, který dotazníkům věnujete.

Autor: H. Z.



Distanční výuka dostává poslední dobou mnoho podob a také
pojmenování. Setkáváme se s ní v souslovích domácí vyučování, vzdálená
výuka, online vyučování atd. Stejně tak se učíme nová slovíčka jako
videokonference, webové prostředí, cloud nebo Google Suite. Aktuální
situace ve školství mění nejen terminologie a metody výuky, ale také
pracovní realitu jednotlivých aktérů; žáky počínaje a učiteli konče. V
následujícím článku jsme oslovili několik žáků, učitelů a rodiče a
zjišťovali jsme, jak se změnil život v jejich situaci.
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Žáci
Změnu života pocítili především žáci. Jistě ocenili fakt, že nemusí do
školy vstávat brzy ráno a mnozí z nich si pospí i přes devátou hodinu.
Po nutné ranní hygieně a snídani však žákům nastává nový typ práce -
sběr úkolů a učebních materiálů. Povětšinou se nachází na internetu.
Oslovená žákyně dodává: „Mezi 8. a 9. hodinou vstávám. Kouknu se na
počítač, co je nového, a na snídani si rozvrhnu plán, co musím
stihnout. Úkoly dělám většinou od deseti do dvanácti včetně malých
přestávek. Každý den dělám nejméně tři předměty. Vše zvládám
většinou bez problémů. Od dvanácti už mám potom volno, takže
chodíme buď ven, nebo se na něco kouknem nebo pomáhám doma.“
Zdálo by se, že žáci budou více méně spokojeni. Dle oslovených žáků
začíná jejich pracovní nasazení kolem 9. hodiny a končí kolem 12.
Jedna z žákyň ale také popsala nevýhody vzdáleného vyučování:
„Chybí mi přímý kontakt s učitelem. Někdy je také hodně těžké
pochopit zadání. A je rozhodně těžké novou látku, se kterou jsme se
ještě nesetkali, vysvětlovat tak, aby to všichni pochopili. Ze začátku
bylo poměrně těžké najít si úkoly od daného učitele, ale když už máme
zařízenou naši třídu, spíš se teď už nevyznám, co mám a co ne. Také tu
byl nový Moodle, se kterým jsem se musela naučit pracovat. Každý
učitel chce dané úkoly posílat přes něco jiného, až je v tom zmatek - v
tom vidím nevýhodu. Nevýhodu vidím i v tom, že učitel může
komunikovat pouze s daným žákem, ale v hodinách nastává
mnohdy situace, že žák má připomínku k dotazu druhého žáka nebo
skupině atd.. chybí tu kontakt žák s žákem“

Jak se změnil život
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Docela zajímavé je také zjištění, co dělají děti ve
svém volném čase. Díky zkrácené výuce a uzavření
všech kroužků a volnočasových aktivit dětí si
musely rodiny vytvořit vlastní systém trávení
volného času. Oslovení žáci (především druhého
stupně) tak tráví více času hraním počítačových her
a online komunikací, ale také chodí ven a v hledání,
jak zabít nudu, jsou kreativní: „Čtu si knížky, jsem
na sociálních sítích, se sourozenci něco podnikáme,
chodíme na zahradu, šiju, uklízím si ve svých věcech,
sportuji, vyrábím, dělám věci, na které jsem neměla
čas, ...“

Všichni oslovení žáci také vyjádřili touhu po
návratu do školy: „Rozhodně ano! I když asi nebudu
mluvit za všechny, škola mi chybí, chybí mi
kamarádi, učitelé, moje mimoškolní aktivity, sbor a
můj školní rozvrh (tím myslím dobu hodin,
přestávka, orchestry, kroužky, nástroj, ...)“
Na naší škole byla zastavena také presenční
individuální výuka hudebních nástrojů. I když se
přesunula na online webové prostředí, není možné
zajistit kvalitní náhradu školní třídy a zkušebny.
Stejně bezradní jsou zde žáci i učitelé. Žák popisuje
jednu hodinu takto: „Celá hodina je navázána na
techniku, což mi nevyhovuje. Můj p. učitel neslyší
pořádně dynamiku, když se to sekne. Neslyším, jaké
mám zadání, mikrofon nesnímá mé vysoké tóny
zahrané na nástroj a mnoho dalšího… Když mám
před hodinou, musím si vše připravit, potom si

nachystat všechny potřebné noty, rozehrát se,
připravit si dotazy, nachystat techniku, správně se
natočit tak, aby na mne učitel správně viděl,.. je
toho strašně moc ... Určitě je lepší přímý kontakt s
učitelem, mohu vidět, jak hraje, slyšet dynamiku,
nemusím se bát, že se to sekne,...“
V odpovědích žáků můžeme vysledovat pozitivní i
negativní postoje k současné školní praxi. Co nám
ale poví rodiče?

Rodiče
Právě oni brali na sebe největší tíhu zajištění
prostředí pro vyučování a mnohdy také přímou
výuku. To vše na pozadí probíhající pracovní
docházky a nutného řízení domácnosti. Z médií se
stále dočítáme různé rady, rozbory a popisy
extrémních případů. Oslovili jsme tedy také
maminku která má na naší škole dvě děti na prvním
stupni, tedy bez znalosti práce s výpočetní
technikou: „Přišla totální reorganizace běžných dní,
než se našel určitý smířlivý způsob kombinace
učení, zdravého stylu pro rodinu včetně udržení si
zdravého rozumu, nadhled nad situací (včetně
vysvětlení opatření vlády malým dětem).

Nejnáročnější byl asi 1. týden, kdy jsme všichni
hledali, jak vše nejlépe pojmout. Zajistit technické
možnosti a vybavení, zřídit určitý režim dne (jako ve
škole) a být po ruce dětem při ovládání
interaktivních cvičení, zadávání a plnění prací a
následně zasílání paní učitelce pro kontrolu. Po
prvním týdnu již byly mé děti samostatnější, takže

Každý den alespoň na 2
hodiny ven do lesa, na louky,
skály, na cyklo i jiné stezky.

I když asi nebudu mluvit za
všechny, škola mi chybí, chybí
mi kamarádi, učitelé, moje
mimoškolní aktivity, sbor a
můj školní rozvrh
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práci do školy si vedly samy, občas potřebovaly něco
vysvětlit. Přitom všem pak jako matka pracuji
homeoffice, starám se se vším všudy o domácnost,
zajišťuji zásobování i zdravý pohyb dětí i sebe.
Každý den alespoň na 2 hodiny ven do lesa, na
louky, skály, na cyklo i jiné stezky.“
Režim dne v této rodině se na první pohled vyjeví
jako hektický a dlouhodobě neudržitelný: „Vstaneme
do 7.30, pak snídaně, hygiena, poté rozdělení
vzdělávacích povinností, 1. dítě – na počítači, 2. dítě
pracuje samostatně písemně na zadané práci – asi
tak 40 min, pauza – sváča, pohyb;
2.etapa (40 – 60 min) – 2. dítě
pracuje na počítači, 1. dítě
pracuje písemně na zadané práci
s pomocí a kontrolou matky.
Pozn. Do toho matka s homeoffice
řeší svou pracovní agendu přes
další počítač nebo telefon, nebo
dokonce pracuje přímo přes videokonferenci.)
Obědová pauza (pro děti pauza :o)). Po obědě hra na
hudební nástroj (3x týdně) – každé dítě tak 15
minut, pak teprve výletík, vycházka, sport tak na 2–
4 hodiny. Po návratu „večeřová“ pauza ( pro děti),
pohádka v TV nebo čtení z knížky nahlas (obě děti a
jen někdy), pak čtení dětem na dobrou noc (někdy
se zapojí i muž) a matka poté usedá ke svému
homeoffice. Děti jdou spát do 20 hodin, matka do 23
hodin. Výjimkou je neděle večer, kdy chystá……vše,
co je třeba.“
Při popisu a výčtu aktivit si nelze nepovšimnout
poznámky, že pauza je pouze pro děti. Zvláště pro
rodiny, které si nemohly domluvit OČR a kde pracují
oba manželé, je situace skutečně hektická a

naprosto vytěžující. Kolik je takových rodin, jak
vypadá jejich život, to nikdo neeviduje, a z tohoto
pohledu nikdo ani neřeší, jak pomoci právě těmto
rodinám.
Další kategorií byla pro rodiče nutnost naučit se
ovládat mnoho současné technologie a doslova
proniknout za několik dní do tajemství všech e-
learningových forem od interaktivních cvičení až po
elektronické učebnice a videokonferenci. To
znamenalo nejen časovou, ale pro některé také
finanční investici. Jako nedostatkové zboží se velmi

brzy na to ukázala webová
kamera. Námi oslovená
maminka však i přes to
pochválila učitele svých dětí:
„Naštěstí máme báječnou paní
učitelku, která vše skvěle
vymyslela. Práce zadána přes e-
mail – zajímavá interaktivní

cvičení v odkazech (nejsou povinná), následné
procvičování v pracovních sešitech (Ma, ČJ, Prv),
popř. video na vysvětlení nové látky. Práce s mírou a
smysluplná, tak aby to děti zvládly i samy.“

Správci školních IT sítí
Zvláštní skupinou profesí, na které dopadla tato
krize, jsou školní IT správci. Náš správce webu,
učitel Martin Grobár k tomu dodává svůj pohled:
„Na naší škole jsme nějakou dobu hledali
ideální systém komunikace a v první fázi jsme dost
poslouchali rodiče. Druhou platformu jsme postavili
různě pro první a pro druhý stupeň. První stupeň
jsme ponechali na specifickém způsobu, který si
dohodli učitelé s rodiči. Druhý stupeň zaznamenal

Také se učím být IT poradce
a pomáhám řešit technické
nebo programové nedostatky,
na které rodiče leckdy
narážejí.
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změnu v přechodu od stránek učitelů ke stránkám
třídy. Nechtěli jsme, aby si žáci hromadně zakládali
vlastní soukromé účty, a tak jsme přistoupili na
webové rozhraní. Stránky však tento nápor
nevydržely a firma Český hosting, kde jsme měli
naše stránky uloženy, nám je bez upozornění
vypnula a požadovala zaplacení přesunu na kvalitní
server. Takové jednání jsme odmítli a rozhodli se
přejít k jiné hostingové společnosti. Také jsme
zahájili zavedení G Suite, který by měl umožnit
zlepšit komunikaci a vyučování formou online.
Dosavadní platforma je stále dočasná - sledujeme
neustále menší problémy - a hlavně z pohledu
hodnocení práce žáků je nedostatečná a
nesystémová. Existuje mnoho rozličných způsobů,
kterými chtějí učitelé odevzdávat práci, a je třeba
tak neustále přizpůsobovat své návyky a osvojovat si
nové dovednosti. Všímáme si, že jak učitelům, tak i
rodičům a žákům někdy dochází motivace a síla. I
přes to každý týden probíhá školení nových
technických dovedností, kterými chceme zlepšit
dosavadní systém, a právě do G Suite vkládáme
hodně nadějí.“

Učitelé
Zeptali jsme se také učitelů na naší škole, jak se
změnil život jim. Vybrali jsme zástupce z prvního, i
druhého stupně, a také zástupce z řad učitelů hudby.
Všichni učitelé se shodují v tom, že nedošlo k
žádnému zmenšení času na přípravu hodin. Musejí
se učit pracovat s technikou, využívat vše dostupné
ve zcela jiné situaci a neustále dodržovat principy
motivace, vysvětlení látky, názornosti aj. Jejich den
má zcela identické parametry v dopoledním čase,
avšak zcela odlišné v odpoledním. Odpověď jednoho
to shrnuje: „Práci dětem chystám a umisťuji na

školní stránky na celý týden dopředu, a to ve všech
mých předmětech – Ma, Čj, Aj, Prv. Nejnáročnější je
neděle večer, den samotné přípravy. (Protože víkend
věnuji své rodině a roli matka, kuchařka,
hospodyně.) Promyšlená a smysluplná příprava na
týden pro děti s odkazy, videi, průvodním slovem a
něčím navíc mi leckdy zabere i 5–6 hodin. Tím ale
má práce rozhodně nekončí, protože jsou práce,
které mi některé děti a ostatní rodiče (30 žáků a
jejich rodiče) nějakým způsobem hned od dalšího
dne posílají vyfocené přes WhatsApp na můj telefon
pro kontrolu a zpětnou vazbu. A tím také ještě
nekončím. Třikrát do týdne vedu 4 skupiny po 6–7
žácích v rámci výuky angličtiny (každá 30 min)
přes službu HangOuts. Tyto dny jsou pak velmi
náročné. Ráno tedy vstanu před 7.30, nasnídám se a
pak jedu od 8.15 paralelně domácí výuku (pomocná
ruka) se svými dětmi a zároveň buď učím angličtinu
od 10.30 do 12.30, nebo jen kontroluji a odpovídám
na zaslané práce. To vše až do 13 hodin. Odpoledne
pak musím pročistit hlavu při sportování nebo
procházce s vlastními dětmi a kolem 19 hodiny po
večeři se opět vracím ke svým školním povinnostem.
Můj pracovní den s odpolední sportovní chvilkou
většinou končí zhruba ve 22 hodin.“
Učitelé se stali také IT poradci pro rodiče a děti,
pomáhají při nastavování aplikací nebo webových
kamer. Námi oslovení učitelé to vše přijali pokorně,
zvyklí na časté změny ve školství, našli si vlastní
mix technických prostředků a postupně se dále
vzájemně inspirují. „Největší novinkou bylo
odhalování příčin a hledání řešení rozmanitých
technických problémů a překážek, které se den co
den objevovaly.“ Popisuje první učitel a druhý
dodává: „Musela jsem hodně promýšlet motivaci,
aby opravdu na děti fungovala. Musela jsem si
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během 2 dnů vytvořit nějaký smysluplný systém
spolupráce s dětmi i rodiči. A to se pojí
s nastudováním různých médií a internetových
prostředí. Také se učím být IT poradce a pomáhám
řešit technické nebo programové nedostatky, na
které rodiče leckdy narážejí.“
Zajímalo nás, co vše se museli učitelé naučit. Jaký je
soubor techniky, který nyní využívají a jak vlastně
vypadá jejich digitální pracovní prostředí. Odpověď
zarazí výčtem: „V rámci hardwaru používám
notebook, PC sestavu, externí kameru s mikrofonem
+ další rozličný externí hardware (např. dokovací
stanici, tiskárnu, skener…). Mezi nejčastější
software patří aplikace Google Suite (Hangouts,
Hangouts Meet, začínáme s Google Classroom),
kancelářský balík Office 2013 (Word, Excel,
PowerPoint), elektronická třídní kniha, aplikace na
editaci webových stránek školy, Messenger, občas
Skype či jiné komunikační aplikace (např.
WhatsApp, Instagram).“ Hudebníci navíc používají
nahrávací a audio střihové programy, notační
programy a oblíbenými se styly také různé aplikace
na tvorbu a realizaci online kvízů. Pokud se v
předkrizové době realizovaly kurzy pro učitele na
jednotlivé aplikace v dotaci osmi hodin, nyní museli
učitelé zvládnout naučit se pracovat a využívat
danou technologii mnohdy i za méně času. Občasné
chyby a nedokonalosti tak můžeme nahlížet ze zcela
jiného světla a úhlu pohledu.
Ani učitelé nevnímají celou situaci zcela jednotně.
Definují mnoho problémů, se kterými si budeme

muset poradit i nadále. Již nyní sledují další vývoj
změn ve školách a tato zkušenost povede jistě k
dalším změnám. Za největší problém vnímají
nemožnost smysluplné realizace vyučování, plnění
plánů a cílů, stejně jako nemožnosti reagovat na
žákův vývoj: „Není možné získat reálnou zpětnou
vazbu, v jakých podmínkách děti pracovaly a
nakolik si skutečně z tohoto typu vzdělávání něco
smysluplného v oblasti učiva opravdu odnesou. ...
Pro děti je to náročné, ale leckdy více pro jejich
rodiče. Není dostupná technika, více sourozenců
v rodině v různých ročnících, neporozumí látce,
nemají chuť jakkoli spolupracovat ať už s rodiči
nebo s učitelem oproti přímé a motivované práci ve
třídě. Navíc rozhodně trpí nedostatkem sociálních
vztahů. Některým chybí i soutěživé podnětné
prostředí třídy. ... Za největší problém považuji
otázku samostatnosti dětí a sounáležitost rodiny
jako takové. Možná někteří i docení učitelskou
profesi.“

Závěr
Jak jsme měli možnost poznat, život se změnil všem.
Nyní bychom měli začít přemýšlet o tom, jak tato
praxe změní budoucí podobu školství. Jak pravil Jan
Amos Komenský: „Dobrý učitel, dobrý učeň, dobré
učení mocně umění rozmnožuje.“ Dodejme, že učiteli
jsme se stali všichni, učni jsme celý život a umění
nás obklopuje a pomáhá prožívat život sám.

Zápisy do prvních ročníků
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
děkujeme Vám, že jste zapsali Vašeho prvňáčka na naši školu. V tuto chvíli probíhá správní řízení, během
kterého vyhodnocujeme žádosti a vydáváme rozhodnutí. Již v tuto chvíli můžeme říci, že přijímáme všechny
přihlášené děti ze spádové oblasti. Všem, kdo projevili zájem o zařazení do třídy s rozšířenou výukou
hudební výchovy, jsme se snažili v maximální možné míře vyhovět. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme
rozhodli o přímém zařazení do této třídy.
Pro urychlení správního řízení by nám velmi pomohlo dodání všech potřebných podkladů pro odklad školní
docházky (doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře, příp. klinického psychologa).
Pokud jste podali žádost na více škol, velice nám i ostatním školám ulehčí práci informace, kterou školu jste
si ke školní docházce nakonec zvolili.
Pokud to dovolí epidemiologická situace, rádi se s Vámi (rodiči přijatých žáků) ještě do konce školního roku
setkáme, pokud ne, dostanete informace e-mailem od svých budoucích třídních učitelů.
Děkujeme za Váš přístup při podávání žádostí, díky Vám vše proběhlo bez problémů. Konečná rozhodnutí se
budeme snažit vydat v nejbližším možném termínu, buďte prosím trpěliví.

Ať nám to ladí
Vážení rodiče,vzhledem ke skutečnosti, že distanční forma výuky bude nadále pokračovat a někteří žáci mohou
mít problémy s laděním nástroje nebo jeho drobnou opravou (např. výměna prasklé struny, postavení kobylky
a podobně), nabízíme Vám možnost v takovém případě využít služby, kterou bude v pracovní dny od 10:00 do
11:00 hodin poskytovat pan učitel Mgr. Ištván Matejča. Je nutné jej v předstihu kontaktovat (733 143 198) a
domluvit předání/odebrání nástroje u zadního vchodu do školy (od Kauflandu). Ať nám to ladí!
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Návrat prezenční formy vyučování na naší škole byl realizován postupnými kroky tak, jak se rozvolňovala
jednotlivá opatření napříč republikou. Postupně se do školy vrátili žáci devátých tříd, ZUŠ (ti u nás velmi
omezeně), 1. stupně ZŠ a jako poslední žáci 2. stupně ZŠ. Následující text seznamuje s důležitými
informacemi pro jednotlivé skupiny žáků.

Pro všechny skupiny žáků je platný souhrn všeobecných opatření:
• Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
• Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k

nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
• Ostatní žáci, kteří se neúčastní prezenční formy vyučování, pokračují v dosavadním distančním

způsobu vzdělávání.
• Pokud žák vykáže některý z možných příznaků COVID-19 během pobytu ve škole, bude umístěn do

samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka, aby si své dítě okamžitě
vyzvedli.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
• Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
• Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou

systémovou farmakologickou léčbou.
• Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.

hypertenze.
• Porucha imunitního systému, např.
• při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

Návrat do školy!!!
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• při protinádorové léčbě,
• po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní

dřeně,
• Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
• Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
• Chronické onemocnění ledvin vyžadující

dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).

• Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Jednotlivá specifika pro dané
skupiny žáků.

9. ročníky
Obnovení částečné výuky pro žáky devátých tříd
bylo realizováno v týdnu od 11. 5. 2020, a to
poskytováním konzultací z českého jazyka a
matematiky zaměřených na přípravu k přijímacím
zkouškám.
Konzultace probíhají od 12. 5. 2020 do 3. 6. 2020 ,
a to vždy v úterý a ve středu od 8. 10 hodin.
V každém z těchto dní je dvouhodinový blok
matematiky a dvouhodinový blok českého jazyka.
V případě potřeby je možné počet konzultací
v příštích týdnech navýšit nebo ponížit.
Podmínky účasti na konzultacích:
• Maximální počet žáků ve skupině je 15 a

složení skupiny je neměnné po celou dobu
konzultací. O zařazení žáků do skupin
rozhoduje ředitel školy.

• Při prvním vstupu do školy předloží zákonný
zástupce žáka (žák) podepsané čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění (např. horečka, kašel,
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) -
pokud zákonný zástupce tento dokument
neodevzdá podepsaný, nebude žákovi osobní
účast ve škole umožněna (formulář je ke
stažení na stránkách školy)

Základní umělecká škola
Základní umělecká škola se 11. června neotevřela,
pokračuje v distančním způsobu vzdělávání.

I. stupeň ZŠ
Otevření školy pro 1. stupeň ZŠ proběhlo 25. 5.
2020. Výuka probíhá ve dvou blocích, dopolední je
zaměřený na výuku a procvičování v hlavních
předmětech a trvá 4 vyučovací hodiny. Odpolední
blok je věnován výtvarné a pracovní výchově a
pobytu na zahradě školy. Vzhledem k nastavení
hygienických a preventivních opatření není možný
klasický provoz školní družiny, jak ho známe.

Podmínky účasti na výuce
• Maximální počet žáků ve skupině je 15 žáků a

složení skupiny je neměnné po celou dobu
výuky, tzn. do 30. 6. 2020.

• O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel
školy.

• Po 25. 5. 2020 se už žáci do výuky nezařazují.
• Po přihlášení je možnost teplých obědů
• Příchody a odchody žáků jsou dány rozpisem

podle tříd a jednotlivých vchodů
• Žáci odcházejí ze školy samostatně ve

zvolených časech
• Při prvním vstupu do školy a po nemoci

předkládá žák podepsané čestné prohlášení o
neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost,
náhlá ztráta chuti a čichu apod.

II. stupeň ZŠ
Otevření školy pro 2. stupeň ZŠ proběhne 8. 6.
2020. Nebude se jednat o běžnou výuku, ale o tzv.
konzultace s třídními učiteli, příp. ostatními
vyučujícími (dle počtu přihlášených žáků a počtu
volných učitelů a učeben). Tyto hodiny nebudou
probíhat každý den, ale podle předem stanoveného
rozpisu, který upřesníme podle počtu přihlášených.
Podmínky účasti na konzultacích
Maximální počet žáků ve skupině je 15 žáků a
složení skupiny je neměnné po celou dobu výuky,
tzn. do 8. 6. 2020.
• O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel

školy. Po 2. 6. 2020 se už žáci do výuky
nezařazují.

• Pokud máte zájem o docházku do školy,
přihlaste se prosím u třídního učitele (mailem,
ŽK), a to nejpozději do 2. 6. 2020 12:00
hodin, abychom mohli připravit rozdělení do
skupin, přidělení učitelů, rozpisy konzultací.

• Obědy nebudou poskytovány.
• Následně Vás budeme v nejbližším termínu

informovat ohledně časů příchodů do školy a
dalších konkrétních informací. Děkujeme za
včasné zaslání údajů, velmi nám to pomůže.

• Při prvním vstupu do školy předloží žák
podepsané čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta
chuti a čichu apod.) – pokud žák tento
dokument neodevzdá, nebude mu osobní
účast ve škole umožněna (formulář je ke
stažení na stránkách školy)


