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Sdělení informace 
 
Vážení rodiče, 
milí žáci, 
zajisté víte, že se od 4. 1. 2021 nacházíme opět ve velmi špatné situaci. Do školy mohou 
prezenčně docházet pouze žáci 1. a 2. ročníku. Všichni ostatní přešli znovu na tzv. distanční 
výuku. Vzhledem k tomu, jak vážná tato situace je, bych Vás všechny jménem našich 
pedagogických zaměstnanců školy, kterým leží na srdci Vaše vzdělání, a tím pádem i osud 
mladé generace, chtěl požádat o maximální spolupráci při takto nastavené distanční výuce. 
Rodiče hlavně prosíme o zajištění a zkontrolování technického vybavení dětí tak, aby se mohly 
zúčastňovat on-line výuky. Distanční výuka je ze školského zákona povinná a vzhledem k 
tomu, že vůbec nikdo z nás nevidí na konec tohoto neutěšeného stavu, musíme všichni udělat 
maximum, aby výpadky ve vzdělání budoucí generace byly co možná nejmenší.  
Všem žákům, kteří se naplno dosud účastnili on-line výuky a plnili zadané úkoly, bych chtěl 
poděkovat. Poděkovat musím i Vám rodičům, kteří jste ve velké většině na přípravu svých dětí 
dohlíželi. Blíží se pololetí školního roku 2020/2021 a my budeme muset nějakým způsobem 
hodnotit výsledky vzdělávání. Samozřejmě, že zohledníme všechny aspekty, které takto 
nastavenou výuku mohly znemožňovat nebo omezovat. Ale opravdu již není možné, aby se 
našli žáci, jejichž připojení do systému je mizivé nebo není žádné. Maximálně nápomocní jsou 
Vám nadále třídní učitelé a zvláště Ing. Marek Štumpf – náš informatik. Máte-li problémy, 
obraťte se na něho a on, bude-li to v jeho silách, rád vypomůže.  
Zároveň čekáme na vyjádření MŠMT a ČŠI k hodnocení žáků za toto pololetí a zcela jistě se 
budeme řídit jejich doporučeními. Bohužel, i když bude nastaveno hodnocení mírně, nic to 
nemění na faktu, že žáci budou mít obrovské mezery, a to nejen na úrovni vědomostí, ale 
především v oblasti sociální, neboť ztrácí své pracovní návyky i bezprostřední kontakt se svými 
spolužáky i s vyučujícími. A to jsou ztráty, které nelze nijak kompenzovat. 
Abychom tento stav alespoň trochu zmírnili, začínáme dnem 5. 1. 2021 s úpravou distančního 
vzdělávání takto: 

• Rozvrh výuky on-line na II. stupni bude kopírovat klasický rozvrh hodin tak, jak byl 
nastaven začátkem školního roku. Začátek výuky bude již od 8:00. 

• Rozvrh on-line výuky pro I. stupeň bude pokračovat v již nastaveném režimu. 
• Kromě toho bude i nadále zasíláno učivo pro I. i II. stupeň těmito způsoby: 
 prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, 
 prostřednictvím webových stránek www.zsstarapaka.cz, 
 v nouzovém případě prostřednictvím kontejnerů u zadního vchodu do školní budovy. 

Vyučovat on-line nebudeme předměty: tělesná výchova, výtvarná výchova, pracovní 
vyučování. 
 
Vážení rodiče, milí žáci, věřím, že se nám všem podaří situaci zvládnout a jednou budeme 
vzpomínat na tyto problémy jako na něco, co nám ukázalo další možnosti, jak se nevzdávat 
a posunout vzdělávání do další fáze, kterou budeme moci alternativně kdykoliv použít. 
S přáním všeho nejlepšího do nastávajícího roku 2021 Vás zdraví 
 
 

Mgr. Pavel Antoš, ředitel školy 
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