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V úterý 1. září se žáci a studenti 
vrací do lavic. Ředitelům žďárských 
základních škol ŽN položily dvě 
aktuální otázky, na něž přinášíme 
jejich odpovědi. 

1. Po nedávných zkušenostech 
s uzavřením škol jste jistě pro-
mýšlel variantu pro případ, že by 
i v novém školním roce došlo ke 
zhoršení nákazové situace v našem 
městě a regionu.

Jaké cenné zkušenosti z jarní 
pandemie by vaše škola využila?

2. Loňské uzavření škol se nej-
spíš na znalostech žáků projeví. 
Ty ale mají tvořit základ vědomos-
tí pro výuku v dalším ročníku. Jak 
se s případnými nedostatky popa-
sujete?

S cennými zkušenostmi 
chceme pracovat

� Mgr. Ivo Kuttelwascher,
  ZŠ Komenského 6
1. Z mého pohledu je nejvíc 

potěšující zjištění, že naše vzájem-
ná spolupráce mezi školou a rodi-
nou funguje, je ochota všech učit 
se nové věci, je ochota naslouchat 
a je ochota i se smíchem přijmout, 
když se něco nepodaří. Že se rake-
tovým tempem zlepšily IT doved-
nosti nás všech. A to je nesmírně 
cenné do budoucna, určitě nene-
cháme takový model spolupráce 
bez dalšího využití. 

Vytvořili jsme vzdělávací pro-

středí, které funguje na všech zaří-
zeních, která je možné připojit na 
internet. Protože máme od učite-
lů a rodičů náměty pro jejich další 
využití, jedná se evidentně o smys-
luplnou platformu. Můžeme na 
podzim například zadávat domácí 
úkoly, zadávat práce pro děti, kte-
ré třeba z důvodu nemoci nemo-
hou navštěvovat výuku, prezen-
tovat plány učiva, komunikovat s 
využitím videa. Tím výčet nekon-
čí, obzory neustále rozšiřujeme.

2. MŠMT vydalo materiál, kte-
rý tuto problematiku řeší. Uči-
vo stěžejních předmětů M, Čj, Aj 
budeme „dohánět“ na podzim v 
plném rozsahu, v ostatních před-
mětech v rozsahu minimálních 
výstupů, čili proběhne výběr nej-
důležitějšího učiva, a to se bude 
realizovat. Protože mnoho žáků v 
období distanční výuky pracovalo 
celkem pilně, tak věřím, že skluz 
doženeme. Dá se to zvládnout, 
vzpomeňme na dřívější „uhelné 

prázdniny“, tenkrát ani internet 
nebyl, a přesto ti, co tenkrát chodi-
li do školy, dnes úspěšně léčí, vyna-
lézají, pilotují letadla… Zvládne-
me to.

Chodit do školy
je prima věc 

� PaedDr. Jaroslav Ptáček,
   ZŠ Švermova 4
1. Jarní pandemie nás ujistila 

o tom, že pedagogové školy jsou 
flexibilní a vynalézaví a že jim na 
žácích opravdu záleží. Osvědči-
ly se vlastní třídní webové strán-
ky, probíhala komunikace pro-
střednictvím e-mailů, konzultace 
s využitím sociálních sítí, on-line 
komunikačních nástrojů i formou 
osobních setkání. 

Naši školu navštěvuje velké 
množství žáků, přistupujeme k 
různým preventivním opatřením, 
vybavení ochrannými pomůckami 
a dezinfekčními prostředky, nabíd-
kou přestávek venku na pozemku 
u školní zahrady a ve sportovním 
areálu. Na poslední srpnový týden 
je zajištěno školení technické pod-
pory pro pedagogické pracovní-
ky, efektivní využití modulu pro 
komunikaci s rodiči a žáky a jiné. 

2. Žáci i rodiče nám potvrdili, že 
sebelepší alternativní komunikač-
ní nástroj nemůže nahradit partu 
kamarádů ve třídě a osobnost uči-
tele.  (Pokračování na str. 10)

VZPOMÍNKA na konec minulého školního roku v rouškách. Ty zatím žáci nosit 
nemusí. Roušky by je ale nejspíš neminuly, pokud by se na covid-semaforu našeho 
regionu ukázala žlutá či červená. Foto: Lenka Kopčáková

Léto končí a rozezní se školní zvonek


