
Jednání k distanční výuce  na podkladě zápisu školské rady z 9.11.2020 

Přítomni : za ZŠ ředitel Mgr. Janko Marian, zástupce Mgr. Kozel Miroslav

                   za ŠR Dostál Ivo, MUDr. Voborník Leoš

Místo konání : ZŠ Týniště nad Orlicí dne 13. 11. 2020

Předmětem jednání bylo zjištění skutečného stavu distanční výuky, na kterou
byly  za strany rodičů žáků opakované stížnosti.

Při jednání byli členové ŠR seznámeni se stavem PC sítě v ZŠ Týniště nad Orlicí,
která byla po minulém vedení v takřka dezolátním stavu.  

Stav distanční výuky je v současné době determinován ne zcela uspokojivým
stavem PC sítě v ZŠ,  kdy i  přes značné pokroky, které nové vedení provedlo
(nový server, úprava propustnosti sítě, náhrada  kabelového vedení za optické,
plánované doplnění o nové WIFI připojení), není  ve zcela uspokojivém stavu.

Škole, zejména pak pedagogům, chybí t. č. i osobní počítače, které i když byly
přislíbeny,  nebyly  dosud  dodány.  Za  toto  však  nenese  vedení  odpovědnost,
neboť vzhledem k mimořádné dotaci  z MŠMT na toto vybavení  pro všechny
školy  není  PC  na  trhu  dostatek  k pokrytí   tohoto  požadavku.  Přesto  vidíme
v online vyučování ještě rezervy, kdy zejména výuka žáků I. a II. tříd je distančně
velmi náročná, a to by si měli hlavně  někteří pedagogové uvědomit!

Častá  stížnost  rodičů  na  používání  dvou  platforem  pro  výuku  je  spíše  než
zlovůle  pedagogů  drobnou  chybou,  kdy  někteří  učitelé  začali  užívat  novou
platformu Microsoft Teams  ihned po proškolení.

Vzhledem k tomu, že MŠMT povoluje na jedné škole používání  více platforem
pro výuku, nejedná se tudíž o pochybení školy, nehledě na to, že v budoucnu
po do vybavení PC technikou a plném zprovoznění  PC sítě se počítá již pouze
s touto novou platformou, jak jsme byli vedením školy ujištěni. V případě  obtíží
s připojením, byli všichni pedagogové instruováni, na koho se mají při obtížích
rodiče obrátit,  stejně tak  v případě zápůjčky PC techniky školou,  které  je  již
legislativně dořešeno.



Při  jednání  jsme  byli  ujištěni,  že  zadávání  domácích  cvičení,  docházka  a
známkování bude postupně vylepšováno, aby i rodiče měli představu, zda jejich
ratolesti  pracují. 

Na závěr mohu za ŠR konstatovat, že jednání bylo věcné, řada věcí nám byla
vysvětlena  a  ŠR  konstatuje,  že  neshledala  v postupu  školy  v daných  věcech
pochybení.  Při  schůzce  bylo  probráno  i  zapojení  jednotlivých  pedagogů  do
online výuky, ale způsob řešení, postup v případném odměňování a pracovně
právní vztahy jsou plně v kompetenci vedení školy a ŠR se jimi nemůže a ani
nebude zabývat . 

Situace, ve které se škola, její vedení, pedagogové, žáci i rodiče nacházejí, není
pro  nikoho  z nás  lehká.  Jen  spolupráce  školy  a  rodičů  nás  může  přes  toto
období přenést, pokud možno v psychické pohodě. 

Za ŠR byla deklarována připravenost pomoci  u „zřizovatele“ při modernizaci PC
vybavení školy, a spolupracovat ve zlepšování podmínek pro výuku, neboť děti
jsou naší  budoucností.  Profesionální  přístup pak ŠR předpokládá od „všech“
pracovníků školy bez rozdílu! 

  

                                                                Dostál Ivo – předseda školské rady 


