
 

 
 

Zápis z jednání Řídící pracovní skupiny 

v SO ORP Žamberk a Králíky 

 

Datum konání:   23. 02. – 02. 03. 2021  

Forma konání:               distančně, prostřednictvím e-mailové komunikace a dotazníku na Google disku 

Přítomni:   Mgr. Bc. Hana Pavlíčková (ZŠ Letohrad, U Dvora)  

Mgr. Květoslava Stejskalová (ZŠ a MŠ Písečná) 

PhDr. Simona Mikysková (ZŠ Jablonné nad Orlicí) 

Mgr. Veronika Peteráčová (Lesní klub Strom života Letohrad) – zúčastnila se on-line     

                                                                                                                                        setkání                                                                    

Bc. Lenka Ševčíková (Obec Klášterec nad Orlicí)                                                       

   Lucie Malá (Cesta pro rodinu, z.ú.) – zúčastnila se on-line setkání 

Mgr. Veronika Výborná (MAS ORLICKO, z.s.) 

   Mgr. Věra Stožická (MAS ORLICKO, z.s.) 

 

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR, který byl platný v době konání jednání Řídící pracovní skupiny 

v SO ORP Žamberk a Králíky, a všem platným protiepidemickým opatřením se toto jednání uskutečnilo distanční 

formou prostřednictvím e-mailové komunikace a formou dotazníku na Google disku.  

Mgr. Výborná rozeslala všem členům 23.02.2021 e-mail, jehož součástí byla prezentace k jednání ŘPS, v níž byl 

zároveň odkaz na dotazník na Google disku. Členové ŘPS měli vedle vyplnění Google dotazníku také možnost 

zúčastnit se on-line společného setkání prostřednictvím platformy ZOOM. Toto on-line setkání proběhlo 1. 

března 2021 od 15:00 hod. a pro členy ŘPS byla tato část dobrovolná.  

 



 

 
 

 

 

Program jednání: 

1. MAP II a aktuální informace z projektu 

2. Agregovaný Popis potřeb škol 

3. Pracovní část – dotazník ke komunikaci s rodiči v době pandemie (ŘPS) 

4. On-line setkání členů pracovních skupin a ŘPS 

5. Informace na závěr, další jednání 

 

1. MAP II a aktuální informace z projektu 

Členové Řídící pracovní skupiny byli seznámeni s aktuálními informacemi z projektu: 

• Všechny aktivity probíhají on-line a distančně, vč. vzdělávacích aktivit (jako např. přednáška Děti v pasti 

sociálních sítí II, která proběhne 11.03.2021), všechny pozvánky lze nalézt pod odkazem: 

https://www.maporlicko.cz/planovane-aktivity. Některé aktivity jsou zcela pozastaveny (např. realizace 

některých zájmových kroužků), anebo běží ve zvláštním režimu, některé aktivity byly odloženy (např. projektové 

dny na SŠ). 

• V rámci akčního plánování se aktualizuje analytická část – byly vytvořeny Popisy potřeb škol jako „vstup“                       

do analýzy. Všem zúčastněným ředitelům a kontaktním osobám odborná manažerka poděkovala za spolupráci                  

při realizaci Popisu potřeb škol, zejména pak za ochotu se v této obtížné době setkat klasicky prezenčně nebo on-

line. 

https://www.maporlicko.cz/planovane-aktivity


 

 
 

 

• V dubnu 2021 dojde k aktualizaci SWOT analýzy, priorit a cílů MAP v návaznosti na nově zjištěné informace. 

• Aktuálně probíhá sběr investičních záměrů do Strategického rámce MAP – nové záměry (originál s podpisem 

zřizovatele) přijímáme do 19.3.2021 (je vhodné před schválením záměru Radou města/obce a odevzdáním 

originálu s příslušnými podpisy s námi záměr zkonzultovat), více zde: 

https://www.maporlicko.cz/dokumenty/dokumenty-zamberecko-a-kralicko/investicni-priority  

• Dne 27. 04. 2021 proběhne jednání Řídícího výboru MAP – o formě jednání zatím není rozhodnuto s ohledem 

na stávající situaci v ČR související s probíhající pandemií COVID-19. 

 

2. Agregovaný Popis potřeb škol 

• Popisy potřeb škol byly vytvořeny v průběhu podzimu se všemi školami z území, a to formou společné schůzky 

odborné manažerky s ředitelem dané školy, příp. s kontaktní osobou (v některých školách proběhlo toto jednání 

distančně/on-line) – forma jednání byla vždy přizpůsobena epidemické situaci v dané škole. 

• Po schůzce s konkrétní školou došlo vždy k aktualizaci již vytvořeného Popisu potřeb školy, který vznikl                    

před dvěma lety. A z jednotlivých Popisů potřeb byl vytvořen jeden společný výstup - Agregovaný Popis potřeb 

škol.  

• Potřeby škol byly zjišťovány v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, ale i v dalších oblastech. 

• Školy v rámci Popisu potřeb hodnotily, v jakých oblastech jsou dobré a úspěšné, v čem se mohou ještě více 

zlepšit, a také v čem potřebují pomoc se zlepšit – zjištěné informace slouží jako podklad pro analýzu MAP II. 

 

3. Pracovní část – dotazník ke komunikaci s rodiči v době pandemie (ŘPS) – výsledky slouží jako průzkum v reakci 

na aktuálních situaci, příp. během plánování nových aktivit v MAP 

Dotazník v pracovní části jednání ŘPS byl zaměřen na 2 oblasti, a to:  

❖ nastavení a způsob pravidelné komunikace mezi školami a rodiči 

❖ největší a nejaktuálnější problémy a potřeby rodičů a dětí v současné době. 

 

V první oblasti odpovídali členové ŘPS na otázky: 

➢ Komunikujete pravidelně s rodiči žáků v této době? Co je primárně předmětem komunikace? – 

Konkrétně otázku okomentujte/rozveďte. 

Většina členů ŘPS odpověděla, že v této době s rodiči žáků komunikují pravidelně, jen ve 2 případech se objevila 

odpověď, že ne (z toho v 1 případě není člen ŘPS pedagog). Nejčastěji se komunikuje výuka a věci s ní spojené, 

dále to jsou rovněž informace o vládních opatřeních a omezeních a podle potřeby aktuální problémy rodičů a dětí. 

Doplňující komentáře k tomu, co je nejčastěji předmětem komunikace (citujeme jednotlivé odpovědi): 

https://www.maporlicko.cz/dokumenty/dokumenty-zamberecko-a-kralicko/investicni-priority


 

 
 

• Komunikace je pouze na bázi "provozních" informací, příp. se jedná o hromadné zprávy informativního 

charakteru - např. od kdy začíná distanční výuka, upozorňujeme na změnu rozvrhu, škola se uzavírá, 

vybíráme peníze do SRPDŠ, přeposíláme informace k on-line DOD středních škol pro deváťáky apod. 

• Komunikace probíhá nejčastěji o tom, jak žák zvládá, zasíláme hodnocení jeho práce. 

• Předávání relevantních informací, které se týkají základního školství, jež poskytuje MŠMT, resp. MZ. 

Komunikace probíhá hlavně s rodiči žáků, kteří jsou slabší, nebo se do výuky nezapojují. 

• Jedná se o zpětnou vazbu při hodnocení dětského výkonu i chování. 

 

➢ Jak často s rodiči komunikujete? 

Nejčastější uváděnou frekvencí komunikace byla odpověď „Příležitostně, podle potřeby.“, ve 2 případech zazněla 

odpověď „Každý den nebo téměř každý den.“ 

 

➢ Jakou platformu pro komunikaci s rodiči využíváte (mimo platformu sloužící pro výuku)? 

Nejvyužívanější platformou jsou Bakaláři, jako méně časté byly zmiňovány webové a FB stránky školy, telefon, e-

mail, aplikace WhatsApp a Komens – elektronická žákovská knížka. 

 

➢ Definujte důvody, které aktuálně v této době brání kvalitní komunikaci (školy) s rodiči (mimo výukové 

problémy)? 

U této otázky se členové ŘPS neshodli na žádném důvodu – každý spatřuje problém někde jinde. Citujeme 

jednotlivé odpovědi:  

• zaměstnání/přetíženost rodičů;  

• chybí síla na obou stranách;  

• je to pouze o chuti, schopnostech, motivaci a chápání významu a přínosu této činnosti – technicky v tom 

žádný problém není, nástroje jsou, jen se dostatečně nevyužívají;  

• jedná se pouze o rodiče, kteří nechtějí komunikovat, jiné důvody nevidím;  

• komunikace s rodiči by měla být přiměřená – nelze s nimi komunikovat, když sami nemáme potřebné 

informace. Když je máme, ihned je posouváme dál. Zavedli jsme čtvrtletní písemné hodnocení žáků, 

snažíme se poskytovat zpětnou vazbu. Problémy řešíme bezodkladně, větší problémy při osobním jednání 

ve škole; 

• nastavení učitelů, ředitele, zvolení si strategie evaluace (ta naprosto chybí), také strategie komunikace 

s rodiči, s útvarem, školská rada z rodičů. Krizový plán chybí pro postup stížností... Zároveň ani rodiče 

neumí komunikovat progresivně. Neumíme spolupracovat, nikdo nás to neučil… 

 

Ve druhé oblasti se členové ŘPS vyjadřovali k otázkám: 

➢ S jakým největším problémem se aktuálně rodiče v souvislosti s distanční výukou potýkají? – Otázku 

okomentujte/rozveďte. 



 

 
 

 

Polovina členů ŘPS se shodla, že největším aktuálním problémem, s nímž se rodiče potýkají, je logistika (rozložení 

času, prolínání s vlastní prací – home office, více dětí doma aj.), druhým nejčastěji zmiňovaným problémem byla 

mentální únava (vyčerpání, náročnost distanční výuky aj.) a dále byly jako jednotlivé problémy uváděny: apatie 

dětí, ztráta motivace, nedostatek sociálních kontaktů, nedostatek pohybu, rodič mnohdy neví, jestli jsou děti                 

na výuce a nebo si na PC jen hrají, malý rozsah interakce/on-line hodin, zklamání ze způsobu vzdělávání – ne                  

on-line, ale metody učení… 

 

Co se týče doplňujících/rozvádějících komentářů k výše uvedené otázce, uváděli členové ŘPS – citujeme jednotlivé 

odpovědi: 

• Matka s více dětmi, pracující na home office musí plnit pracovní úkoly brzy ráno, nebo pozdě v noci, aby 

mohla plnit roli matky u dětí. Není jediná a často dochází u rodičů k fyzickému i psychickému vyčerpání. 

• Výuka pouze on-line formou je devastující – chybí sociální kontakt se spolužáky i pedagogy, ztráta 

návyků/denní režim, chybí smyslové učení, pohyb, vnímám i nízkou úroveň interakce – komunikace, chybí 

cílené ověřovací otázky ze strany pedagogů na pochopení látky, považuji za nežádoucí i vypnutí kamery   

(i když je mají k dispozici) omezující tak práci pedagoga a aspoň minimální možnost interakce. 

• V začátku jsme řešili především technické záležitosti (připojení, výpůjčky...), teď už spíše únavu, vyčerpání, 

náročnost distančního vzdělávání, apatii jejich dětí, ztrátu motivace... 

• Je špatná kontrola, co dítě dělá na počítači, a tak u něj děti často tráví více času, než by bylo potřeba. 

Samotné děti jsou z některých hodin unavené, přetížené. Chybí vyladěnost. 

 

➢ Zjišťovali jste v rámci vaší školy potřeby rodičů v souvislosti s aktuální dobou? 

Ve třech případech bylo odpovědí jednoznačné ano, v jednom případě byla odpověď „částečně (kontaktovali jsme 

opakovaně rodiče žáků se SVP. Rodiče se také sami ozývají a řešíme jejich aktuální potřeby.)“ a ve dvou případech 

zaznělo, že potřeby rodičů zjišťovány nebyly. 

 

➢ Pokud ano, kdy jste šetření provedli, přes jakou platformu a jaká byla přibližná účast rodičů (pokud jich 

bylo více, použijte průměrnou zúčastněnost)? Byly pro vás zjištěné výsledky přínosné – a které 

konkrétně? Jak konkrétně jste na problémy rodičů reagovali? 

V jednom případě bylo šetření provedeno během podzimní vlny pandemie; v jednom případě během letních 

prázdnin 2020; v jednom případě prováděli šetření jak během jarní vlny, tak i během podzimní vlny (obojí v roce 

2020), a také nyní (tj. v roce 2021) – průběžně, nárazově, dle potřeby; a v jednom případě v době letních prázdnin 

2020 a také průběžně, nárazově, dle potřeby.  

 

 



 

 
 

 

I formy šetření byly různé: telefonicky, ústně, prostřednictvím Google Classroom a také dotazníkem Forms                     

(MS Teams). Účast byla ve dvou případech uváděna „75 % a více“, v ostatních případech se členové ŘPS k této 

otázce nevyjádřili. 

Zjištěné výsledky byly vyhodnocovány jako přínosné (2x odpověď „určitě ano“, 2x odpověď „spíše ano“) – 

konkrétně, citujeme jednotlivé odpovědi: 

• Zjištění, jak naši žáci zvládají doma, co je třeba zlepšit, kde je zapotřebí přidat, ubrat.... 

• Zjištění, které potvrdilo, že pro velkou část rodičů našich žáků je cesta, kterou jsme nastavili, vyhovující.  

A věří jí. 

• Zjistili jsme, jaký způsob výuky rodiče preferují a zda jsou na další vlnu on-line výuky technicky připraveni. 

• Rodiče vůbec netuší, že by mohli věci jít jinak a nereagují, nezajímají se. Bojí se reagovat a nechávají vše 

na škole. Jsou také rodiče, kteří vidí jenom své potřeby a dítě nevidí. Je velká negramotnost. 

A jako konkrétní reakce na problémy rodičů byly uváděny: 

• Navýšení počtu výuky distančních hodin, zadávání úkolů, rozsah... 

• Rozhovory. Vysvětlování našich strategií. 

• V daných třídách jsme zvolili způsob výuky, který preferovala většina rodičů. 

• Když bylo rodičům vysvětleno, že by to mohlo fungovat jinak, tak říkali, že by to bylo super a že je to ani 

nenapadlo. 

 

4. On-line setkání členů pracovních skupin a ŘPS 

V termínu 1. 3. 2021 od 15:00 hod. bylo pro členy všech pracovních skupin, tzn. i pro členy ŘPS, naplánováno 

společné on-line setkání prostřednictvím platformy ZOOM. Toto setkání bylo dobrovolné a bylo členům 

pracovních skupin doporučeno pro případ, že by jim v zadání práce nebylo cokoli jasné nebo chtěli zadanou práci 

dále diskutovat.   

 

5. Informace na závěr, další jednání 

Na závěr jednání členové svým hlasováním rozhodli o termínu příštího setkání ŘPS, které proběhne v termínu:   

12. dubna 2021 po společném jednání pracovních skupin. O formě jednání bude rozhodnuto s přihlédnutím 

k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace v ČR a členové ŘPS o ní budou informováni e-mailem v dostatečném 

předstihu. 

 

Zapsala: Mgr. Věra Stožická 


