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Vážení rodiče, 
 

dovolte mi, abych Vás oslovil a požádal o spolupráci při nastalé situaci přerušení výuky a 
uzavření školy. 
 

Situace je pro nás nová, není však kritická. Pokusíme se s ní nejenom vyrovnat, ale také 
se společně naučit něco nového. 
  

Na prvním místě zůstává zdraví Vašich dětí a nás všech. Mějme to, prosím, na paměti! 
Naším cílem je nabídnout každému žákovi individuální přístup ke vzdělávání, který nevylučuje 
jejich vzdálenou spolupráci ve skupině při využití dostupných technologií. I tím bychom chtěli 
napomoci tomu, aby žáci trávili nově vzniklé množství volného času smysluplnou činností.  
 

I přestože byla zrušena osobní účast na vzdělávání, žáci nemají prázdniny.  Předpoklad je 
tedy takový, že vzdělávání nadále probíhá. 
 

Po zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole jsem poprosil kolegy, aby v průběhu tohoto týdne 
zadali žákům naprosté minimum domácích úkolů. Chtěli jsme si nejprve ujasnit koncepční 
řešení, které: 
 

 Vám ani žákům nezkomplikuje situaci 
 bude smysluplné a efektivní  
 bude proveditelné na Vaší i naší straně 
 bude reflektovat současnou situaci 

 

Na základě výše uvedeného jsme se rozhodli pro následující řešení: 
 

KOMUNIKACE: 
Hlavním komunikačním kanálem s Vámi a žáky zůstává služba KOMENS, která je součástí 
aplikace BAKALÁŘI. Prosím Vás, abyste tento komunikační kanál využívali a pravidelně 
kontrolovali. O dalším vývoji Vás budeme vždy informovat právě touto cestou. 
 

DISTANČNÍ VÝUKA: 
Výuku se pokusíme realizovat distanční formou pomocí platformy Office 365, do které mají 
všichni žáci a učitelé zřízený přístup. V této platformě budeme využívat aplikaci TEAMS. 
Výuku tímto způsobem zahájíme v úterý 17. března 2020.  
 

PŘIHLÁŠENÍ K SYSTÉMU DISTANČNÍ VÝUKY: 
Do platformy žáci vstupují na adrese portal.office.com. Přihlašovací údaje by všichni žáci měli 
mít k dispozici a jsou ve formátu: 
 

Např.   uživatelské jméno: novakjir@gympolicka.cz 

 heslo: je totožné s heslem do školní počítačové sítě  
 

Prosím, aby si žáci / Vaše děti co nejdříve ověřili funkčnost přihlášení do portálu Office 
365. Tuto žádost budu v samostatné zprávě směřovat i žákům. V případě jakýchkoliv dotazů 
se prosím obracejte prostřednictvím KOMENS na mého zástupce Ing. Tomáše Dudka, který 
bude nastalé komplikace dle možností operativně řešit. 
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Po přihlášení do portálu si žáci spustí aplikaci TEAMS, kde pro ně pravděpodobně od 
pondělního večera budou připraveny jednotlivé týmy (vyučovací předměty). V tuto chvíli vše 
připravujeme a aplikaci TEAMS není nutno spouštět.  
 
ROZSAH VÝUKY: 
Výuka bude probíhat každý den od 8.00 – 11.30 v aplikaci TEAMS, kde budou formou 
chatů, webinářů, videokonferencí a dalších nástrojů žákům k dispozici vyučující dle 
upraveného rozvrhu. Tento rozvrh bude zaslán žákům a zákonným zástupcům prostřednictvím 
KOMENS. Způsob práce bude ponechán na zvážení jednotlivých vyučujících.  
 

U studentů třetích ročníků se pokusíme zajistit výuku včetně profesních předmětů 
v odpoledních hodinách.  
 

Pro studenty maturitních ročníků předpokládáme dodržení aktuálního rozvrhu s výjimkou hodin 
TV a dalšími drobnými změnami. 
 

ZPŮSOB VÝUKY: 
Budu osobně apelovat na pedagogy, abychom pro práci využili možností, které nám moderní 
technologie a dostupné zdroje nabízí. Je pochopitelné, že se nám to nebude dařit v plné míře. 
Učit se nebudou pouze žáci, ale i my. Prosím Vás tedy o trpělivost a shovívavost.  
 

Neočekávám od pedagogů, aby za dané situace plnili tematické plány. Byl bych rád, abychom 
u žáků prostřednictvím vnitřní motivace udrželi především chuť se každý den v dopoledních 
hodinách vzdělávat. Více než kdy jindy v tuto chvíli platí, že méně je více. Nepřeji si, aby byli 
žáci denně zahrnuti nesmyslným množstvím informací a úkolů, které nebude možno ověřit. 
Přeji si, aby věnovali denně čas rozvíjení dovedností, které budou smysluplné.  
 
PROSBA 

Směřuji k Vám touto cestou následující prosbu. Pomozte nám, prosím, vysvětlit žákům / Vašim 
dětem, že nyní, více než kdykoliv jindy, spoléháme na jejich poctivost, slušnost a zodpovědný 
přístup. Budu apelovat na své pedagogy, a tímto tak Vaším prostřednictvím činím i k směrem 
k žákům, abychom si uvědomili, že ve vzdělávání nejde pouze o splnění povinné školní 
docházky, natož o množství informací, které si zapamatujeme. Podstatou vzdělávání, a tedy 
našeho lidství, by mělo být to, abychom v sobě rozvíjeli touhu objevovat a poznávat nové věci, 
pracovat s informacemi a poznatky a uplatňovat je k tomu, abychom byli vzdělanými a 
moudrými lidmi. I přestože je současná situace nepříjemná, mám naději v to, že ji dokážeme, 
jak už to naše civilizace ostatně ve své historii dokázala tolikrát, uchopit za správný konec, 
překonat překážky a vytěžit z ní to dobré.  
 

 
Děkuji Vám velice za vstřícnost a pochopení. 
 
S úctou a přáním pokojné mysli 
 
 
Mgr. Josef Dvořák 
ředitel školy 
 
 
V Poličce 13. 3. 2020 
 
 
Cílem vzdělávání bude moudrá správa života a všeho, co činíme a snášíme (zejména 
uplatňování lásky). Vždyť celý užitek moudrosti spočívá v moudrém užívání života.  

Jan Ámos Komenský 


