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Vážení rodiče, milí žáci, kolegové, 

dnešní divná doba nám přináší nové situace, nové výzvy, nové potřeby – jednou z potřeb je 

spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami: R – U – Ž (rodič – učitel – žák).  

Věnujme se maximálně svým dětem, žádná z výše uvedených stran to nemá jednoduché – to není 

třeba rozepisovat. (Věřte, není to vždy snadné ani pro kantory! Vím, o čem mluvím…  ). Ale 

pojďme do toho – děti naši pomoc potřebují! 

 

Co pro děti připravujeme, o co se snažíme?  

 Technika: ne všechny domácnosti mají k dispozici dostatek ICT vybavení, někde vázne i 

„připojení“. Zapůjčili jsme dětem desítky notebooků, zajistili možnost výhodného připojení 

k internetu (firma BARON COMPUTER). Problémy stejně budou: vícepočetné rodiny, sociálně 

slabší rodiny, děti z odlehlejších částí okresu… Ani na ně nezapomínáme: někde posíláme 

materiály mailem, Elkou, některým tiskneme ve škole a necháváme v obálkách na recepci školy, 

někde pomůžou spolužáci, někde aspoň telefon.  

 Účast dětí na distančním vzdělávání je nově zákonná povinnost! Máte-li problém, ozvěte se! 

Zkusíme něco vymyslet. 

 Synchronní on-line výuka (videokonference přes TEAMSy) je pouze jeden z nástrojů pro 

distanční výuku. Rozhodně nedokáže rozvinout výuku v plné šíři. Hodí se např. pro: výklad 

nového, vyjasnění otázek, zadávání projektů, upřesnění, co žákům jde, co nejde, na čem je potřeba 

dále pracovat a podobně. Výhodou je přímý kontakt. Z didaktického pohledu však není vhodné 

synchronní online výuku využívat ve 100%, protože je též potřeba, aby žáci látku procvičovali, 

zpracovávali samostatně téma, pracovali na zadaném úkolu, řešili předložený problém apod. Tedy 

podobně jako je tomu i při prezenční výuce. Navíc hrají svou roli i nároky na pozornost, únava a 

další faktory. 

 Právě proto je vhodné při distančním vzdělávání využívat pravidelně i online výuku asynchronní 

(sdílené pracovní listy, kvízy, práce s dokumenty, videi apod.). Tato výuka probíhá tak, že žák 

vypracovává zadané úkoly, posílá odpovědi  převážně prostřednictvím Teams, pokud se 

s vyučujícím nedohodli na využívání jiného nástroje. Je zde kladen důraz i na to, aby žák 

(zejména starší) sám v případě potřeby požádal o radu učitele či spolužáka. Opět mu v tom 

pomůže Teams – žák může iniciovat audio/video hovor či napsat text do chatu. Klade však i nároky 

na přístup daného dítěte, popř. na spolupráci rodin. 
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Co rodiče nejvíce zajímá? V jakém poměru je u nás synchronní a asynchronní online výuka, 

proč neučíme „on-line“ všechno? 
 

 Poměr synchronní a asynchronní výuky se v jednotlivých ročnících liší podle toho, jak jsou děti 

schopné těžit z konkrétní online výuky a do jaké míry potřebují pomoc ze strany rodičů. Dle 

„Doporučení MŠMT“ by na 1. st. měla být on-line synchronní výuka max. 1 hodinu. Na 2. st. 

max. 3 hodiny on-line synchronní výuky v jednom sledu (příp. 4 hodiny s přestávkou či zkrácené, 

kombinované). Takto se o to snažíme zcela promyšleně, po věcných diskusích v uplynulých 

dnech, na základě postesků či námětů (díky!) rodičů, zkušeností z jiných škol a též podle 

„Doporučení“ vydaného ministerstvem školství. (Najdete v plném znění na ZSBROK, 

http://zsbrok.cz/wp-content/uploads/Distanční-výuka-ve-školách-MŠMT-září-2020.pdf  toto 

pojednává kapitola 4.6. a 4.7.) 
  

 Někde se nám osvědčilo dělit třídu při synchronní online výuce (TEAMS) do menších skupinek, 

které umožňují více individuálnější přístup. Věříme tomu, že i v nadcházejících dnech budeme 

objevovat i další nové možnosti, jak s dětmi pracovat na dálku. Jistě nebudeme stát na místě. 

 

Jsou ale přece i školy, kde běží 100% synchronní on-line výuka, proč ne v ZŠ Okružní?  

 Ano, takové školy zajisté jsou. Z pohledu pracujícího rodiče se taková výuka může zdát dokonce 

jako naprosté optimum – dítě je stále “pod dohledem” apod. Výhradně tento styl výuky však 

nepřináší očekávaný přínos. Vzdělávání není jen o tom, „dítě pohlídat“ a časově zaměstnat, ale je 

i o efektivitě a přínosu, o rozvoji vlastností důležitých pro život, o posilování samostatnosti, 

schopnosti překonávat překážky, o rozvoji studijních i dalších kompetencí. 

  

 V odborné diskusi posledních let je toto téma (zvláště v případě základních škol) hojně 

diskutováno. Moderní výuka a vzdělávání jsou z velké části především o tom, aby dítě samo o 

sobě pracovalo a učitel zajišťoval vhodnou podporu, ale jen v míře nezbytné. A toho se pouhou 

synchronní online výukou vždy nedocílí. A ten dohled? To byste doma museli žáčkovi opravdu 

koukat přes rameno na monitor.  

  

 Učitelé by pouze přes videokonference učit nejspíše zvládli. O to strach nemám. Dokonce by to 

bylo v jistých ohledech pro učitele i jednodušší. Ale je potřeba si uvědomit, že klíčové je, kolik 

práce udělají samotné děti, nikoliv, kolik času je na obrazovce vidět učitel. 

   

Musí být distanční výuka nutně vždy méně kvalitní? 
 

 Toto je velmi relativní. Ze zkušenosti jsme už zjistili, že žáci, kteří chtějí, naučí se i při distanční 

výuce téměř stejné množství jako při té prezenční. Je to hodně o morálně volních vlastnostech 

každého dítěte a o tom, jaké má zažité dosavadní pracovní návyky. Samozřejmě, že kdo měl do 

teď určité sklony “flákat se”, současná situace toto může ještě více prohloubit. Učitelé budou ne 

jenom zadávat práci, ale též hledat cesty, jak žáky v této práci podpořit, vést je i na dálku ke 

spolupráci a samozřejmě k dobrým výsledkům. 
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 Neboli, jak říkal už Jan Werich: „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“ nebo 

také „Neříkej, že neumíš, když nechceš.“ 

  

Přenáší teď škola svou zodpovědnost za vzdělávání dětí na rodiny? 
 

 Je potřeba říci, že ve výchově a vzdělávání dětí byla škola i rodina vždy společně. Všechny děti v 

základní škole potřebují při vzdělávání motivaci i ze strany rodičů, potřebují cítit jejich stálý a 

pravidelný zájem, jejich neustálou podporu. 
 

 U nejmenších dětí (1. a 2. třída) je pomoc rodičů nenahraditelná – bez jejich velké pomoci se děti 

při distanční výuce nemohou obejít (úzká spolupráce učitelů s rodiči při výuce doslova nutná). 
 

 Od třetí do páté třídy už je třeba, aby zodpovědnost přecházela více na děti (ačkoliv pomoc je 

často ještě potřebná). 
 

 Na druhém stupni už je jednoznačně plná zodpovědnost za své učení na mladém studentovi 

(přesto potřebují i tyto děti cítit od rodičů zájem a podporu). 
 

 U starších žáků určitě doporučujeme nastavit fungování a pravidla v rodině tak, aby pracovali i 

bez stálého dohledu. Pokud toto nastaveno výchovou není, žádný pedagog nedokáže dítě na dálku 

„donutit“, aby nyní intenzivně pracovalo. Naopak, pokud je toto v rodině dlouhodobě zdravě 

nastavené, děti pracují a fungují i v této době celkem bez obtíží. Samostatnost a určitá 

zodpovědnost je u starších žáků naprostý základ, bez kterého těžko dojdou ke studijnímu úspěchu. 
 

 

Chceme rodičům samozřejmě ulevit, jak jen to bude možné. Jsme také často rodičové a známe i z 

„druhé strany“ dopady distanční výuky na chod našich domácností i na naši práci. Doba opravdu 

není lehká - i někteří z nás jsou v karanténě nebo prodělávají „covid“, i někteří z nás se starají o 

„své“ seniory apod. Přesto se snaží pro děti připravit co nejvíce aktivit. 

Naše spolupráce a naše silné odhodlání proto bude nyní pro naše děti moc a moc potřeba! Bez 

spolupráce školy a rodin totiž škola sama tuto dobu úspěšně nezvládne. A ani naše děti. 

 

Doporučuji také navštívit na našem školním webu další články na této straně 

http://zsbrok.cz/covid/ – Odkazy (např. na vzdělávací pořady ČT) 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/…, Informační letáky, Jak s dětmi 

mluvit o covidu… 

 

Děkuji všem za Vaši spolupráci! Jde o hodně. 

  

Leoš Sekanina 

 

Zpracováno dle materiálů – Doporučení MŠMT, použito také článku p. Lukáše Kunze, ředitele ZŠ 

v Úvalech 
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