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Pokyny MŠMT k nástupu do škol 

• Vážení rodiče, vláda rozhodla, že od 25.5. bude možný návrat žáků 1. st. ZŠ do školy, ale za 
podmínek, které nejsou v podstatě proveditelné.  

• Pokud jste sledovali tiskovou konferenci vlády dne 14.4. a následně vystoupení ministra 
školství dne 15.4., tak víte, že v podstatě by návrat byl pro žáky nepovinný. Vláda prostě 
počítá s tím, že to Vy rodiče nebudete chtít, a že tedy ve třídách bude méně dětí. Což si 
myslím je první mylný předpoklad vlády!  

• Doporučení zní, že by nesmělo být ve třídě více než 15 žáků a seděl by každý sám v lavici. To 
nejsme schopni zajistit, neboť každá naše třída má více než 15 žáků, a tedy je nutno je 
rozdělit, ale nemáme dvojnásobný počet tříd. Dokázali bychom v takovém případě učit třídu 
rozdělenou na dvě skupiny systémem např. ob den 

• Poslal jsem panu ministru datovou schránkou dopis, kde jsem se jasně vyjádřil, co považuji za 
nejen neproveditelné, ale i za nebezpečné! Můžete nahlédnout na 
http://www.zsborek.cz/files/zs/dopis.pdf  

• Budeme Vás samozřejmě o tom, jak se situace vyvíjí – informovat zde na webu. Nicméně je 
možné, že od Vás rodičů budeme potřebovat závazné vyjádření, zda budete chtít, aby vaše 
dítě šlo do školy, nebo zda si ho necháte doma. Budeme to potřebovat pro případné 
rozhodnutí o rozdělení tříd a zajištění toho střídavého režimu. Ale vyčkejte s tím na email od 
paní učitelek! 

• Podotýkám, že by to bylo bez jídelny a bez družiny – respektive by ta malá skupinka (třída) 
mohla odpoledne fungovat jako družina pouze do cca 14,30. 

• Pokud dítě pošlete do školy, ztrácíte nárok na ošetřovné! 
• Podobný režim platí i u MŠ 

 

Webové stránky a výukové materiály pro žáky  

• Připravujeme přechod celé školy do režimu https://www.microsoft.com/cs-CZ/microsoft-
365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab%3aprimaryr1  

• Pro Vás se zatím nic nemění, budete včas informováni. Nicméně se jedná o prostředí, které 
žákům, rodičům i nám umožní kvalitnější komunikaci a práci, a to nejen v této situaci, ale i 
obecně v budoucnu. 

• Výhodou pro Vás by bylo, že byste od nás dostali balíček office pro jedno zařízení zdarma, 
zřízený přístup k výukovým zdrojům, odpadlo by neustále posílání emailů tam a zpět, práce – 
úkoly i cokoli dalšího, byste si sami vyzvedali a rovněž sami vkládali do cloudu, ke kterému 
byste měli přístup stejně jako k mailu. Tedy předcházeli bychom zahlcování emailových 
schránek Vás, i učitelů! 

• Považuji za velmi důležité i to, že v tomto systému jede většina „velkých“ škol a gymnázií, 
kam Vaše děti odejdou, a systém tak pro ně nebude novinkou a budou se v něm umět 
orientovat. 

• Stále však zatím budeme info k výuce poskytovat na webu školy! 
 

Skype – zvýšení aktivity 

• Mám odezvu od paní učitelek, že ne každý toto využívá. Ono je to omezeno možností počtu. 
Ale jsou děti, které tak ještě neučinily, a to je myslím škoda. Je pravdou, že to také závisí na 
síle internetového spojení, ale dá se to třeba částečně vyřešit tím, že budete mít jen audio 

http://www.zsborek.cz/files/zs/dopis.pdf
https://www.microsoft.com/cs-CZ/microsoft
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kontakt, bez kamery. Ta odebírá hodně dat. A také se tak vyřeší třeba to, že se některé děti 
stydí.  

• Ale zase Ti, co už v tom pracují jsou spokojeni a těší je ta možnost, tak se toho nebojte! 
 

Rodičovské schůzky a volba nové ŠR 

• Vážení rodiče, je jasné, že vzhledem k současným informacím nebudou rodičovské schůzky, 
ani volba ŠR v termínu 22.4., jak jsem původně zvažoval. Náhradní termín zveřejním, jakmile 
bude více jasno. Předpokládám nějaký červnový termín. Obojí spojíme – schůzky i volbu ŠR!  
 

Mgr. R. Cvach 

Ředitel ZŠ a MŠ Borek 

 

 

 


