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Průzkumu se zúčastnilo 203 z 320 žáků školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

Obecné informace k distanční výuce 

 

Učitelé vám dávají dostatečný čas na úkoly, problémy dořešíme. 

V drtivé většině máte možnost komunikovat s učiteli, což je to nepodstatnější. 

V drtivé většině jste se vyjádřili, že vše je v pořádku. Těší nás, že nemusíme řešit problémy 
s konektivitou, ani u nás, ani ve Vašich rodinách, až na výjimky.  

 

Komunikace se školou 

 

O dění ve škole Vás průběžně informujeme a připravujeme třídnické hodiny. Budeme včas 
informovat. 

  



4 
 

 

Vaše hodnocení náročnosti předmětů 
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Odpověď na Vaše nejčastější dotazy 
 

Koncepce distanční výuky: 

Nejedná se o online výuku. Některé školy nutí žáky sedět stále u počítače a sledovat dění 
a mnohdy nemají ani přestávku. My jsme zvolili cestu 50% online a 50% samostudium. 
V rámci rozvrhu se naskytne několik volných míst, které by měli žáci využít k samostudiu 
nebo plnění domácích úkolů. Tento systém dává žákovi částečnou svobodu a pocit 
odpovědnosti. Některé úkoly mohou být těžší. Závisí to na tématu. Je třeba využít čas na 
dotazy, být aktivní na videokonferencích. Někteří učitelé pracují na videokonferencích 
třeba jen s polovinou třídy určitý čas a posléze věnují čas i druhé polovině třídy. Někteří 
zkouší maturanty či studenty dle schématu a věnují se jim intenzivněji než v běžné výuce. 
Tady věci dávají smysl a tento stav je směrem k lepšímu. Ano, ne vše musí fungovat. 
Prosíme o toleranci u těch z nás, kteří se opět učí nové věci. Věřte, že děláme maximum.  

 

Rozvrh je pro některé nepřehledný: 

Ano máte pravdu, že může působit chaoticky, ale je třeba vzít v potaz, že učitel vybírá jen 
některé hodiny (zpravidla polovinu). Vláda tvrdila, že se bude jednat o stav na 14 dní, 
takže jsme vzali nejrychlejší variantu. Navíc jsme na samém počátku nevěděli, zda 
budeme komplexně fungovat. Polovina sboru se postupně dostala do karantény a nebylo 
jasné, zda budou učit nebo se jejich stav nezhorší. Stanovit pevný rozvrh na celé období 
by znamenalo dělat v něm neustálé změny. Porovnání po dnech dává logiku. Provedeme 
strukturální změnu rozvrhu, ale týdenní změny přesto budeme předkládat. Nemocnost 
učitelů se stále proměňuje. Proto tuto tabulku musí každý učitel samostatně vyplnit a ta 
musí být v neupravitelné podobě uložena na stránky školy. Zveřejnění rozvrhu bude 
nejpozději vždy v pátek večer.    

 

Funkční technika: 

Ano, to je problém. Náš technik postupně prochází všechny zařízení, provádí upgrade. 
Rovněž jsme nakoupili mikrofony. Škola obdržela státní dotaci a sponzorský dar na 
podporu distanční výuky (nákup zařízení pro žáky). Z prostředků státní dotace nakoupíme 
další multifunkční obrazovku (např. online výuka matematiky), prostorové webkamery 
(turnusová výuka) a multilicence softwaru pro žáky v některých předmětech. 

 

Navýšení hodin: 

Bylo logickým důsledkem. Předchozí stav mohl trvat skutečně pouze 3 týdny. Posíleny 
byly matematika, cizí jazyky, český jazyk a semináře. V maturitních třídách by se mělo 
navýšení týkat maturujících z vybraných předmětů.  

 

Nematuritní předměty: 

Není pravda, že jsme navýšili všechny výše uvedené předměty. Matematika v posledních 
dvou ročnících nebyla navýšena, protože studenti mají navíc semináře z matematiky. 
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Druhý cizí jazyk v posledním ročníku bude směřovat na maturanty. V ostatních 
předmětech se bude klást důraz na nutný základ. Řada studentů volí úplně jiné školy a 
obory, než z předmětů, z kterých maturují. Nelze je zrušit, všechny jsou povinné a musí 
být uzavřeny, aby mohl žák přistoupit k maturitní zkoušce.  

 

Plnění domácích úkolů 

Přiznáváme, že občas může dojít k nesouladu. Ano, někdy chceme akcentovat to, jindy 
ono a zapomeneme se v rozsahu. Mrzí nás, když žáci k tomu přistupují ledabyle, nechají 
si to poslat jako důkaz vítězství nad systémem. Někteří to zcela ignorují. Nebudeme 
nikoho varovat předem. Set úkolů k opravě je velký. Po neodevzdání bez omluvy žáci 
obdrží nedostatečnou. 

  

Absence žáků 

Novelizací školského zákona získala škola správně právo žádat omluvenky za absenci. 
Chápeme situaci v rodinách, onemocnění, karanténu. Vždy jsme vyšli vstříc, pokud 
omluvenky dávaly logiku. Někteří žáci však do online hodin vstupují a pak mnohdy 
předstírají nefunkčnost systému. Umíme rozlišit ty, kteří chtějí a kteří si opět myslí, že 
vyhráli. Taková práce žáků jen prohlubuje znalostní rozdíly a po návratu do lavic bude 
znamenat propadnutí na dno. Ztracený čas nečinnosti strávený počítačovými hrami je 
velkým problémem. Škola nemůže ručit za to, že každý jedinec bude vzdělán, když sám 
nechce. 

 

Koncept otevřené školy 

Ano, uvědomujeme si, že nejsme dokonalí. Snažíme se pracovat týmově. Omlouváme se 
za prohřešky způsobené touto nedokonalostí. Vážíme si Vašeho názoru, a proto se na 
Vás s důvěrou obracíme i o pomoc nastavit vše k Vaší spokojenosti. Ve všem však 
vyhovět nemůžeme, snažíme se dodržovat principy kvalitní výuky. Děkujeme za slova 
uznaní, která ve Vašich příspěvcích převažují. 

 


