
Stanovisko ředitele školy 

Co nám přinesla situace s koronavirem v oblasti výuky a následná opatření 
pro další školní rok.  
Co se stalo? 

Situaci, která vznikla od začátku března 2020, jsme si nikdo nedovedli představit. Skoro ze dne na den 
byly státem uzavřeny školy. Z počátku jsme se všichni domnívali, že to bude třeba jen 14 dní a vše se 
vrátí k normálu. Jak se situace vyvinula, to jste všichni viděli sami.  

Situace byla velmi složitá, a to pro úplně každého. Rodiče najednou doma plnili více funkcí, včetně té 
vzdělávací. A já osobně před Vámi všemi smekám!  Žáci najednou objevovali zvláštnosti distanční 
výuky. Museli se učit plánovat své činnosti, učit se novým technologiím (Skype, Word, a další) 
Učitelky se za pochodu učily „učit“ na dálku. Ze strany státu neexistovala žádná metodika, žádné 
standardy. Ale domnívám se, že to pro žáky, rodiče i učitele byla velká zkušenost, a všichni jsme se 
během této doby naučili mnoha novým dovednostem. 

Jak jsme se s tím snažili vyrovnat? 

Podmínky škol v ČR jsou velmi rozdílné. Naše malá škola se ale se vzniklou situací vyrovnala, podle 
mého názoru, se ctí. Ihned jsme upravili webové prostředí školy pro vkládání týdenních plánů s úkoly 
pro žáky. Postupně jsem se snažili také zapojit další možnosti. Všem žákům (včetně rodičů) jsme 
nabídli Skype konzultace, které někdy (u některých paní učitelek) přecházely v podstatě k online 
výuce. Některé paní učitelky se pokoušely nahrávat některé vyučovací hodiny na své mobilní aplikace 
a předávaly je žákům. Umožnili jsme také práci s „papírovými“ médii formou volně přístupných boxů 
v areálu školy. Snažili jsme se tedy o kombinaci několika forem distanční výuky, aby se nikdo nemohl 
cítit opomenut. Distanční výuka však nikdy nemůže plně nahradit výuku kontaktní. Už jen proto, že 
třeba v rodinách nemusí být dostatek PC pro více dětí. Přesto se domnívám, že i po návratu k 
„normální“ výuce v září, bude nutné abychom byli připraveni na možné opakování situace. A to nejen 
my učitelé, ale i Vy rodiče, a Vaše děti.  

Co jsme ve škole v období koronavirové krize zvládli v oblasti sebevzdělávání? 

Jednou z kladných stránek vzniklé situace byla aktivizace učitelek (včetně MŠ) v oblasti IT technologií. 
Všichni jsme si uvědomovali, že je naprostou nutností ovládat základy práce s PC (různá webová 
prostředí, Word, email, Skype). Současně se jasně ukazovalo, že tyto technologie mohou výrazně 
pomoci při všech formách a způsobech práce s dětmi na dálku.  

Paní učitelky se začaly samy vzdělávat pomocí různých webinářů. Ty byly většinou zaměřeny na to, 
jak vést distanční výuku, a také na samotnou práci s IT technologiemi.  

Proběhlo také základní školení zde ve škole pro všechny pedagogy, které je připravilo na vstup do 
prostředí Microsoft Office pro školy. Toto médium bude základem pro distanční a podpůrnou výuku 
do budoucnosti. Možná jste už zaregistrovali na webu školy v liště odkaz. Toto prostředí je postupně 
přejímáno a využíváno na většině základních i středních škol. 

Co tedy připravujeme, a postupně zaimplementujeme do práce naší školy ve školním roce 
2020/2021? 

V prvé řadě to bude právě implementace prostředí Microsoft Office pro školy do práce a výuky ve 
škole. Tento produkt v sobě přináší úžasné možnosti, které se dají využít nejen v případě další 



podobné krize, ale i třeba v případě delší nemoci žáka, či žáka v cizině. A s tím vším se ve škole běžně 
setkáváme. Umožní ale také zadávání a kontrolu úkolů, a nabídne další možnosti komunikace 
s vyučujícími, nejen emailem. 

Pro Vás rodiče bude tento účet (bude na jméno Vašeho dítěte) nabízet přístup do prostředí (přes 
email žáka – přístup dostanete na začátku nového školního roku), ve kterém se sice budete muset 
v počátku zorientovat. Tedy bude to obnášet alespoň základní znalost práce s PC. Ale na druhou 
stranu Vám nabídne lepší kontrolu výuky svého dítěte. Velkou výhodou také bude, že pokud nemáte 
balíček Office (Word, Excel, Teams, a další), tak díky školnímu přístupu budete moci tyto služby 
využívat na svém zařízení (PC, tabletu apod.).  

Toto prostředí usnadní práci všem! Nebude nutno tolik emailů, na jednom místě bude vše 
pohromadě. Ukládání a zadávání úkolů, možnost jejich kontroly a úpravy, psaní emailu rovnou odtud, 
výukové chaty, videokonference ve výrazně lepším tech. provedení, než byl Skype a mnohé další! 

Další nespornou výhodou začlenění Microsoftu do práce školy bude i to, že žáci po přechodu na 
druhý stupeň ZŠ v ČB nebo na víceleté gymnázium již budou toto prostředí znát. S webovým 
rozhraním Microsoft pracují, nebo se na to chystají, skoro všechny školy v Č. Budějovicích.  

Naše škola byla rovněž MŠMT vybrána do projektu, který se dotýká podpory dálkové výuky, který 
bude také probíhat pomocí aplikace Teams (je součástí toho balíčku).  

Současně, a i právě proto, posílíme už od září školního roku 2020/2021 výuku informatiky na naší 
škole. Ta se doposud vyučovala jen v té minimální požadované hodinové dotaci, a pouze v 5. ročníku. 
Od nového školního roku bude tato výuka zahrnuta do učebních plánů 3. a 4. třídy. Tedy již od 3. 
ročníku budou mít žáci skupinovou výuku informatiky (vždy půlenou s AJ). Předpokládaným 
výsledkem bude vytváření IT kompetencí žáků od mladšího věku. A to hlavně se zaměřením na 
využívání účtu Microsoft pro vzdálenou výuku (v krizových situacích, při nemoci, pro zadávání 
žákovských prací, pro komunikaci). Doprovodným jevem této organizace výuky bude i posílení výuky 
AJ v těchto třídách, kdy bude na konverzaci v AJ právě vždy třída na jednu hodinu půlena (AJ / INF).  

Všechny tyto úpravy jsou plně podporovány MŠMT, a také akcentovány v aktualizacích vzdělávacích 
programů pro základní školy (tzv. RVP). 

Co by měl mít žák doma k dispozici v oblasti IT (min. od 3. třídy)? 

Předpokládá se, a je to už v podstatě životní standard, že v každé rodině je osobní počítač – buď 
stolní nebo notebook. Dotykový telefon či tablet nejsou pro základní výuku IT vhodné, mohou být ale 
jistým nouzovým řešením. Pro práci v textovém a tabulkovém editoru, i pro výuku základů pohybu na 
internetu, jsou vhodnější klasické PC. Základem zde je to, aby se žák naučil pracovat s plnohodnotnou 
klávesnicí, aby uměl vytvořit dokument a uložit ho do vytvořené složky. Aby zvládl odeslat email 
s úkolem a také, aby byl schopen komunikovat online. Tedy aby se naučil systematické orientaci při 
práci na počítači. Distanční výuka bez výše uvedeného v podstatě není možná. Ale i v „mírovém“ 
stavu, kdy nejsou uzavřeny školy, je pro výuku informatiky důležité, aby měl žák na čem doma 
pracovat, z čeho třeba odesílat email apod. Není však potřeba mít drahý počítač. Práci s internetem, 
emailem a ev. balíčkem Office, zvládne i starší počítač, připojený k internetu. Rovněž je vhodné mít 
dnes doma alespoň černobílou tiskárnu. Dnes už ceny těchto zařízení jsou velmi příznivé.  

Pokud byste potřebovali poradit, jsme Vám ve škole k dispozici, poradíme, zda to, co zamýšlíte domů 
koupit je vhodné, ev. posoudíme, zda vybavení, které již máte, je dostačující. Ceny stolních PC nebo 
notebooků, které by byly vhodné pro děti domů, jsou již dnes na velmi nízké ceně, a oceníte je i Vy 
v běžném životě (internet, online nákupy, rezervace vstupenek, mapy, email apod.). A běžná tiskárna 



je již dnes rovněž finančně nenáročná. Pro děti není třeba mít doma různé další funkce, stačí běžný 
tisk. A možnost vytisknout si vlastní dokument je něco, na co si velmi rychle zvyknete.  

Samotná výuka INF bude tedy už od 3. ročníku. A bude právě zaměřena mimo jiné i n a to, aby se žák 
naučil pracovat samostatně s aplikacemi pro distanční výuku. Nicméně v případě opakování podobné 
situace, kterou způsobil koronavirus, bude k distanční výuce nutné, aby přístup měli i žáci 1. a 2. 
třídy. Proto zašleme přístupové emaily k Microsoftu i rodičům žáků budoucí 1. a 2. třídy. Tam však 
předpokládáme, že budou svým dětem nápomocni.  

Co tedy bude pro Vás důležité od nového školního roku? 

Přihlášení do účtu Microsoft! Jakmile Vám TU pošlou emailem přístupové údaje pro vaše děti, 
přihlásíte se tak na webové stránce školy (www.zsborek.cz) v sekci „Microsoft365“. Zatím to bude 
platit pro všechny třídy, kromě prvňáků. 

Přihlašovacím jménem bude nově vytvořený email žáka (vašeho dítěte): např. „Nosková Karolína“: 
noskova@zsborek.cz, tedy příjmením a zsborek.cz. Tyto emaily Vám zašleme. Prosím, nezkoušejte se 
do prostředí vlomit nějakým fiktivním jménem! U sourozenců, kde je duplicita, budou poslány přesné 
údaje. Zde bude záležet na přesném zadání, budou zde odlišnosti třeba jen v jednom písmenu, aby 
každý měl svůj! Je třeba v tomto případě postupovat velmi pečlivě! 

Heslo bude jednotné, ale hned při prvním přihlášení budete vyzváni k jeho změně! V hesle by se 
měly objevit velká písmena, čísla, znaky, třeba „+/, a heslo si musíte zapamatovat (nejlépe někam 
poznamenat! 

Jakmile se Vám podaří přihlášení, objeví se Vám právě prostředí Microsoftu pro školy, kde budou ty 
aplikace Office, které lze v online verzi využívat zdarma na Vašem PC (či jiném zařízení). Nejdou 
stáhnout, je to online verze. Výjimku tvoří aplikace Teams, kterou jedinou můžete stáhnout, je to 
dokonce doporučeno! Tato aplikace je právě velmi sofistikovaná pro distanční výuku. Vzhledem 
k tomu, že aplikace nabízí i lepší komunikaci než dosud používaný Skype, je opravdu vhodné ji mít 
stáhnutou v PC, nikoli jen jako verzi online.  

Jinak stále můžete vyučujícím psát ze svého osobního emailu. Tento školní email Vašeho dítěte by 
měl sloužit právě pro přihlašování do celého prostředí, kde pak může využívat mnoho aplikací, a také 
třeba k ev. odesílání úkolů a komunikaci s paní učitelkou v případě nějaké komplikace. Vzhledem 
k tomu, že jsou žáci ještě malí, předpokládáme, že ty účty budete využívat spolu se svými dětmi i Vy 
rodiče! 

Pevně věřím, že časem tyto naše kroky oceníte! 

Mgr. Radek Cvach, ředitel ZŠ a MŠ Borek (reditel@zsborek.cz) 
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