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Vážení rodiče, prarodiče, zákonní zástupci a milí žáci,  

pokusím se Vám stručně a bez emocí představit NÁVRH další společné koncepce domácího/distančního 

vzdělávání na nejbližší období. Předem všem moc děkuji za současnou spolupráci, nastavenou 

komunikaci i důvěru.  

Všichni potřebujeme alespoň nějaké „pevné nebo záchytné“ body.  Současné „flexibility“ a 

nesystémových opatření je už nejen na můj vkus příliš.  Viz oblíbené heslo: „ Lepší je hrozný konec než 

hrůza bez konce.“  

Takže, jdeme do toho?  

Jsme malá soukromá škola, jsme partneři a máme vytvořená fungující pravidla i komunikaci. Máte 

možnost se k návrhu vyjádřit. Nechceme rozhodovat o Vás a bez Vás. Včera jsme projednali na 

pedagogické poradě ve škole. Nyní předkládám k vyjádření Vám všem, žákům a zákonným zástupcům. 

 

Výchozí stav: 

 Příprava dětí se musí podřídit aktuálnímu vývoji epidemie a vydaným aktuálním právním předpisům.  

 V nouzovém stavu byl vydán ke dni 31. 3. 2020 pouze jeden platný právní předpis (Zákon upravující 

pravidla přijímání ke vzdělávání ve střední škole a ukončování středního vzdělávání) 

 Avizovaná vyhláška, upravující hodnocení a postup vzdělávání na školách v době vydaného zákazu 

přítomnosti žáků (od 11. 3. 2020) nebo dobrovolné přítomnosti žáků ve škole (od června 2020) ve škole, 

která měla být zveřejněna po Velikonocích, vydána zatím nebyla.  

 Veškerá vydaná prohlášení MŠMT mají právní závaznost pouhých doporučení. Nebo jsou na bázi 

tiskových konferencí vlády. Ale zodpovědnost je samozřejmě na ředitelích/zřizovatelích škol.  

 Rozdílné technické možnosti a rodinné zázemí žáků podílet se na distanční výuce.  

 

Stanovené priority: 

1. Zdraví (fyzické i psychické) nás všech. 

2. Vytvoření maximální podpory pro přípravu maturantů a zázemí při maturitních zkouškách.  

3. Vytvoření systému celkového hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019-2020. 

4. Zajištění vyučování/konzultací v měsíci červnu 2020 podle tiskové konference15. 4. 2020. 

 

Návrh řešení:  

  

Ad 2) Maturity 
1
 viz poznámka pod čarou (21 dní – dle mého názoru kalendářních, tzn. didaktické testy 

CERMAT může spustit od 1. 6. 2020 – neznám v tuto chvíli)  

a) 11. – 15. 5. 2020 – příprava k maturitě, postupné uzavírání klasifikace v nematuritních předmětech 

(nejpozději k 29. 5.), individuální posouzení a řešení „A“  

b) 18. – 22. 5. 2020 – příprava ve škole v maturitních předmětech (případně individuálně v nematuritních 

předmětech), příprava na státní didaktické testy ČJL, ANJ/NEJ, MAT a na školní didaktické testy 

v maturitních předmětech  

c) 25. 5. – 29. 5. 2020, příprava na státní didaktické testy ČJL, ANJ/NEJ, MAT, školní didaktické testy 

v maturitních předmětech viz Klasifikační řád GJAK, uzavření celkové klasifikace k 29. 5. – závěrečná 

pedagogická porada pro maturanty 

d) 1. 6. - 19. 6. 2020 – státní didaktické testy dle vyhlášení harmonogramu MŠMT, mezi tím příprava na 

ústní části maturity/maturitní soustředění, jak je na naší škole obvyklé a funkční 

e) 22. – 26. 6. 2020 –, „svaťák (mezi tím uzavřít „hodnocení“ - klasifikaci ostatním žákům ve škole k pátku 

26. 6. 2020)  

f) 29. – 30. 6. 2020 – ústní část maturitních zkoušek (ostatní žáci školy by měli ředitelské volno)  

                                                 
1
 Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. 

června 2020. Časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a zveřejní jej na svých internetových stránkách. 
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Je to NÁVRH (počítá se spuštěním jednotné přijímací zkoušky na střední školy ve druhém/třetím týdnu 

v červnu)
2
. S tím se prostě musíme „poprat“, byť to opět zasáhne do výuky v červnu. 

 

Ad 3) Hodnocení žáků za 2. pololetí 2019 – 2020 

„Selský rozum a současně: Jde nám až tak o „konkrétní známky“ na vysvědčení? Potřebujeme si 

závěrečným známkováním něco dokazovat? Za nás - NE.  Ano, nyní dětem průběžné známky mimo jiné 

hodnocení dáváme? Proč? 

a) Průběžná klasifikace (známky) se vždy lépe převede do případného závěrečného slovního hodnocení žáků 

na vysvědčení. Tzn., v případě pokud bude slovní hodnocení školám nařízeno nebo se v rámci možností pro 

tuto variantu rozhodneme společně, my sami. Budeme mít připravené podklady. 

b) Dobrovolná přítomnost žáků ve škole v červnu, rozdílné zdravotní dispozice dětí, podmínky k distanční 

výuce v rodinách - selsky: dobrovolné/nepovinné předměty jsou hodnoceny na vysvědčení: „Pracoval 

úspěšně/neúspěšně“. Návrh: celkové hodnocení žáků ve všech předmětech hodnotit na vysvědčení:“ 

Pracoval/a úspěšně /neúspěšně. Pracoval neúspěšně: hodnocení pro ty žáky, kteří opakovaně a bez 

závažných důvodů neplnili domácí přípravu ani po urgencích pedagogů či asistentů pedagoga. Bylo by 

posuzováno velice individuálně. Pravděpodobně s možností vykonání souhrnné zkoušky za daný předmět 

v měsíci srpnu.  

Lze v jednotlivých předmětech hodnotit i jinak/ale to jsou kosmetické úpravy: prospěl/neprospěl/ celkově 

prospěl/neprospěl; nebo prospěl výborně/velmi dobře/ dobře… To však není v tuto chvíli podstatné.  

 

Ad 4) Vyučování v červnu 2020 – není organizačně možné a uchopitelné zajistit duplicitně konzultace a 

dohled nad částí žáků ve škole v rozsahu rozvrhu a distanční výuku pro ostatní žáky. NESHODA pro všechny 

varianty je další nežádoucí zvyšování  rozdílů úrovně znalostí žáků.  

Ve druhé polovině  května dle vývoje epidemie zadat do Ankety v Bakalářích hlasování pro zákonné 

zástupce a zletilé žáky  

a) Pokračovat pro všechny v distanční výuce (s preferencí na procvičování a opakování hlavně 

v předmětech CJL, cizí jazyky a MAT). Ale realizovat i neformální např. předem domluvená dopolední 

nebo odpolední setkávání s dětmi ve škole. No jo, stýská se nám   

b) Rozdělení každého výukového dne na:  

- dobrovolnou výuku (vytvořit mimořádně „osekaný“ rozvrh pro jednotlivé třídy od 8:20 – 12:00 hodin)  

- a současně individuální předem naplánované konzultace (od 12:00 do 14:30 hodin)  

c) Dobrovolná výuka (konzultace) dle rozvrhu ve škole v plném rozsahu, minimální distanční výuka pro 

žáky, kteří se výuky nemohou ze závažných důvodů zúčastnit. Tzn. aplikace našeho stávajícího režimu 

do 11. 3. 2020, jako když je dítě v době řádné výuky nemocné.  

 

Vážení rodiče a samozřejmě i milí žáci, prosím Vás o součinnost a Vaše vyjádření nebo připomínky 

nejpozději do 22. 4. 2020. Pokud se nevyjádříte vůbec, beru jako souhlas. Snažila jsem se výše uvedený 

návrh po projednání s kolegy na včerejší poradě zpracovat krátce, srozumitelně a zodpovědně. Váš názor je 

pro nás velice důležitý. Potřebujeme zpětnou vazbu, vizi nebo společně schválené „záchytné body“ I kvůli 

motivaci k naší další práci.  Byť se „těším“, jak budu tyto varianty „bambilionkrát“ na základě tiskových 

konferencí či konečně přijatých právních předpisů měnit a opravovat. Možná je tento návrh předčasný, ale 

pro nás kantory k další práci velice důležitý.  

Moc Vám děkuji, přeji pevné zdraví, nervy a nezbytný optimismus.   

Za náš celý tým J. Turková 

V Dubí dne 16. 4. 2020 

 

                                                 
2 proběhne jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na 

středních školách. Uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom řádném termínu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví 

termín konání zkoušky po rozhodnutí o obnovení výuky ve školách a zveřejní jej na svých internetových stránkách 
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