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Školní zvonek 1. září vrá-
til žáky do reality. Školní rok 
2022/2023 právě začal. Na 
jeho prahu ředitelé základních 
škol odpovídají na společné 
otázky ŽN. 
� Lenka Kopčáková

Ptáme se:
� 1) Jak se vám podařilo popa-

sovat se situací v tak mimořádném 
režimu minulého školního roku?

� 2) Do škol od 1. září nastoupí i 
řádně zapsaní ukrajinští žáci. Je pro 
finanční provoz škol lepší, že jsou 
již žáci zapsáni a vedeni v obvyklém 
systému?

� 3) Kolik ukrajinských prvňáčků 
zapsala vaše škola a bude od 1. září 
jejich výuka probíhat v oddělených 

třídách, nebo společně s českými 
prvňáčky?

� 4) Kolik se u vás zapsalo čes-
kých prvňáčků? 

� 5) Co ukrajinští žáci vyšších 
ročníků, kteří se loni na vaší škole 
zaklimatizovali a popř. absolvovali 
výuku českého jazyka – budou již 
zařazeni do běžných tříd?

� 6) Co podle vašich zkušenos-
tí ukrajinští žáci potřebují ve škole 
nejvíce?

� 7) Raději počítejme s podzim-
ním nástupem koronaviru. Je vaše 
škola připravena na možné varian-
ty? 

Čím dle vašich zkušeností žá-
ci během distanční nebo covidem 
ovlivněné výuky nejvíce trpěli a je 
možné tomu předejít?

Ředitelé škol doufají v normální rok

1) Všechny školy jsou již delší dobu 
vystavovány novým zkouškám a 
výzvám. Během distanční výuky z 
důvodu šířícího se covidu byla na naší 
škole otevřena třída pro děti zdravotní-
ků a dalších zaměstnanců nezbytných 
pro chod státu v době krize. 

Dnes, kdy přichází více dětí z Ukraji-
ny, jsou zahraniční žáci soustředěni do 
dvou žďárských škol, my řešíme pouze 
individuální situace. 

2) Zmíněný systém financování by 
mohl být dobrý za předpokladu, že 
nebude během roku docházet k vel-
kým změnám v počtech žáků ve tří-
dách. Předvídatelnost a rovnováha by 
se mohla zachovávat díky funkčnímu 
systému nastaveném městem a díky 
koordinaci mezi školami. 

3) Nezapsali jsme do 1. tříd žádného 
žáka.

 
4) 95 dětí.
5) Máme pouze individuální přípa-

dy ve třídách a začlenění probíhá pod-
le očekávání. To znamená, že u nás 
funguje systém a přístupy pedagogů 

vyzkoušené na žácích, kteří k nám při-
šli z Anglie, Portugalska, Vietnamu či 
Polska. Snažíme se je stále zdokonalo-
vat.

6) Velmi důležitá je motivace k učení 
se českému jazyku. Čím dříve se děti 
dorozumí, tím dříve si najdou kamará-
dy, začlení se do kolektivu třídy a také 
se posunou dál ve výuce.

7) Samozřejmě jsme již zoceleni a 
více připraveni. Vzhledem k větší odol-
nosti populace vůči nemoci díky očko-
vání nebo prodělání nemoci předpo-
kládáme, že již k plošnému zavírání 
škol nedojde. Děti tak nebudou trpět 
hlavně ztrátou osobních vazeb s kama-
rády i pedagogy.

1) Školy obecně za všech situací 
musely zajistit výuku a další náležitosti 
(testování, udržení ucelených skupin, 
zvýšená hygienická opatření). V této 
situaci velmi záleží na přístupu a spo-
lupráci rodičů. Školy si opatření nevy-
mýšlely, pouze je realizovaly. 

Ale nebylo to tak náročné jako v 
letech minulých, v karanténě zůstávaly 
pouze určité třídy po jistou dobu, a ne 
celá škola po celé měsíce jako v letech 
minulých. Od druhého pololetí jsme 
se již vraceli do normálního režimu, 
např. účast na soutěžích i sportovních, 
školní exkurze a výlety, společné akce 
atd.

2) 3) 5) 6) Nemáme zapsány žádné 
nové ukrajinské žáky. 

4) K zápisu se dostavilo 58 budou-
cích prvňáčků, u 11 z nich rodiče 
požádali o odklad školní docházky.

7) Jsme připraveni na různé varianty. 
Doufám, že nebude “hromadné“ zaví-
rání škol. Distanční výuka je náhradní, 
dle mého názoru neplnohodnotnou 
formou výuky. Myslím si, že jsme to 
zvládli v rozsahu, který jsme si stano-
vili. 

Velkým problémem, kromě omezené 
výuky, jsou i narušené sociální vazby 
- dodržování denního režimu, osobní 
kontakty mezi žáky a žáky a učiteli. 

A také očekávání rodičů jsou rozdíl-
ná. Někdo by preferoval online výu-
ku jako při běžném vyučování, někdo 
zase malý počet online hodin (připo-
jení více dětí).

1) Vládní opatření v minulém škol-
ním roce již školy plošně neuzavřela, 
děti se jen plošně testovaly. V tomto 
ohledu byla situace oproti minulým 
rokům výrazně jednodušší. 

Všichni se těšili, že školství bude 
konečně fungovat v normálním 
režimu. S nástupem ukrajinských 
dětí do škol se však situace změnila. 
Pro všechny to byla nová zkušenost. 

V průběhu roku jsme přijali k 
základnímu vzdělávání 32 ukrajin-
ských dětí a 3 děti do třídy příprav-
né. Učitelé i žáci se potýkali s jazyko-
vou bariérou. Velice nám pomohla 
ukrajinská paní učitelka, která žáky 
učila a zároveň se stala jejich koordi-
nátorkou. 

I přesto, že to bylo velmi náročné 
období, jsme tuto situaci zvládli na 
jedničku. Velké díky patří kolegům, 
kteří pečovali o ukrajinské žáky a 
pomáhali jim s adaptací. V mnoha 
případech vznikly silné sociální vaz-
by mezi ukrajinskými žáky a žáky 
českými. 

2) Z hlediska systému financování 
je pro školu vždy lepší, když jsou žá-
ci zapsáni do školní matriky.

3) Do 1. třídy jsme zapsali tři ukra-
jinské žáky a jednoho žáka do pří-
pravné třídy. Tento stav ale určitě 
není konečný.

Žáci se budou vzdělávat v běž-
ných třídách společně s prvňáčky. U 
těchto žáků zvažujeme pouze posílit 
hodiny českého jazyka.

4) K zápisu se dostavilo 35 budou-
cích prvňáčků. Do 1. třídy nastou-
pí 29 dětí. V letošním školním roce 

otevřeme dvě první třídy a jednu tří-
du přípravnou. 

5) Žáci vyšších ročníků budou 
zařazeni do běžných tříd. Zvažujeme 
u nově příchozích žáků posílit výuku 
českého jazyka, tak jak tomu bylo v 
roce minulém.

6) Vzhledem k tomu, že žáci vstu-
pují do cizího prostředí, je důležitý 
milý a přátelský přístup pro lepší 
adaptaci.

Pro usnadnění příchodu a pozdě-
ji adaptace ukrajinských dětí a žáků 
naše škola využila ukrajinsky mlu-
vící paní učitelku a 1 x týdně služby 
externího psychologa pro psycholo-
gickou podporu žáků. 

7) Distanční výuka je náročněj-
ší nejen pro děti a rodiče, ale i pro 
samotné učitele. Pevně věříme, že 
nedojde k uzavření školy, jak tomu 
bylo v minulých letech. 

Přesto jsme na formu distančního 
vzdělávání připraveni. Začátek škol-
ního roku věnujeme kontrole tech-
nického stavu vybavení, přípravě 
techniky k zapůjčení žákům, kont-
role přístupu do prostředí Microsoft 
Teams...

V období uzavření školy nejvíce 
žákům chyběl sociální kontakt s uči-
telem při výuce a sociální kontakt s 
dětmi navzájem.

1) Oproti předchozímu školnímu 
roku, kdy byly školy uzavřeny a výuka 
vedena distančně, byla situace v loň-
ském školním roce již lepší. Školy byly 
ale nuceny i nadále zajišťovat stanove-
ná hygienická opatření, provádět tes-
tování. 

K plošnému uzavírání škol již nedo-
šlo, avšak z důvodu častých karantén 
jednotlivých žáků/tříd převažovala 
tzv. „hybridní“ výuka, která spočívala 
v kombinaci výuky distanční a prezen-
ční.

2) Pro provoz škol je z hlediska orga-
nizačního a finančního plánování vždy 
nejlepší standardní řešení - tedy pokud 
se žáci řádně zapíší a navštěvují pre-
zenčně školu. Finanční náklady spoje-
né se vznikem tříd pro ukrajinské žáky 
byly kryty příspěvkem z MŠMT vyplá-
ceného prostřednictvím Kraje Vysoči-
na.

3) Naše základní škola má řádně 
zapsáno ke školní docházce pět ukra-
jinských prvňáčků, kteří budou umístě-
ni ve třídách společně s českými dětmi.

4) Do prvních tříd je zapsáno 74 
dětí, u části dětí bylo jejich zákonný-

mi zástupci požádáno o odklad školní 
docházky.

5) Ukrajinští žáci se budou v tom-
to školním roce vzdělávat společně se 
svými českými spolužáky v běžných 
třídách. Navíc bude pokračovat výu-
ka češtiny, určená pro všechny žáky – 
cizince.

6) V každé obtížné životní situaci je 
třeba poskytnout dětem čas na zvlád-
nutí všeho nového a zejména vstřícný 
přístup.

7) Naše škola je na základě předcho-
zích zkušeností připravená na zvlád-
nutí různých situací spojených s koro-
navirem. Pevně věřím, že již nedojde 
k plošnému uzavírání škol, pro rozvoj 
dětí je velmi důležitý i sociální kontakt 
s vrstevníky a učiteli.

Převažovala „hybridní“ výuka

Jsme zoceleni a připraveni

Počítáme s variantami

Ukrajinští žáci v běžných třídách
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