
 

 Jak jsme se vypořádali s mimořádnými opatřeními ve škole v Lesnici  
Úterý 10. března 2020 začalo na naší málotřídní škole rodinného typu jako každý jiný všední den. 

Protože jsme učili, neměli jsme čas ani důvod sledovat během dopoledne zprávy. Jakmile nám však 

začali rodiče kolem desáté hodiny posílat SMS, že zavíráme školu, zjistili jsme, že se skutečně něco 

děje. Rodiče nás bombardovali otázkami, na které jsme bohužel neznali odpověď. 

BYL TO ŠOK. Hlavou se nám honily otázky typu: Je to pravda? Sdělí nám to někdo oficiální cestou, ne 

přes média?  Kolem poledne jsme se dočkali. ZAVŘÍT ŠKOLU NENÍ TAK SLOŽITÉ, ALE CO DÁL? 

Od středy zůstaly lavice ve škole prázdné. Opět nikdo neznal odpovědi. Ptali se zaměstnanci, rodiče, 

zřizovatel. Nejvíce otázek bylo ohledně ošetřovného, jak to bude se zaměstnanci, hlavním tématem 

však byla OTÁZKA VÝUKY NA DÁLKU. 

Od začátku jsme měli s výukou jasno, chtěli jsme to takto:  

- S žáky se musíme spojit online a budeme vysílat. 

Protože se nejedná o čas krátkodobý, bez vzájemného kontaktu a zpětné vazby by učení 

nemělo smysl. Nechceme jen učit, ale být i psychickou oporou. 

- Pravidla musí být nastolena jak pro žáky, rodiče, tak i pro vyučující. 

- Používat budeme jednu platformu.  

- Vypracujeme týdenní plány s obsahem učiva, sdělíme povinné a dobrovolné úkoly. 

- Stanovíme jasný rozvrh, aby byl snesitelný jak pro žáky, tak i rodiče, ale aby náročnou práci 

přežil ve zdraví i učitel. 

- Nesmíme žáky a rodiče přetěžovat. 

- Nebude to jednoduché… 

A JAK TO ŠLO? 

Máme dobře sehraný tým. Měli jsme výhodu, že jsme Microsoft Office 365 používali již od září 2018. 

Netvrdím, že šlo vše hladce, byla to pořádná fuška. Absolvovali jsme různé webináře, abychom výuku 

na dálku zpestřili a zvládali ji. S rodiči jsme se první den spojili telefonicky, sdělili jim e-maily a 

přístupy a hned druhý den jsme začali vyučovat na dálku.  

O Teamsech jsem sice měla mlhavou představu, ale pracovat jsem v nich neuměla. Díky mnoha 

webinářům jsem již během prvního víkendu nastavila vše potřebné. Ve středu se zavřely školy a my 

hned od následujícího pondělí pravidelně vysílali. Vysílali jsme od té doby denně od pondělí do 

čtvrtka, každá vyučující. Zaměřili jsme se hlavně na češtinu, matematiku, prvouku, přírodovědu, 

angličtinu. S rodiči i žáky jsme byli domluveni, ať k naší výuce sledují i pořad UčíTelka, na který se 

někdy navazovalo. Sdíleli jsme online dostupné materiály pro procvičování, doporučovali konkrétní a 

ověřené. 

ZAČÁTKY BYLY KRUŠNÉ… 

První týden byl hodně namáhavý. Bez přátel „ajťáků“ na telefonu by to nešlo. Někdy kolaboval 

internet, jindy zkolaboval počítač, nebyli jsme si jisti s obsluhou platformy.  Nějakou dobu trvalo, než 

si i žáci zvykli na pravidla, že si neskáčeme do řeči, že mladší sourozence vyšleme jinam, ať nás neruší. 

Rodiče zjistili, že pohlavkování dětí není dobré před kamerou. Naučili se, že v době vysílání je potřeba 

klid, tzn. že nepouštíme rádio, televizi ani mixér… 😊 

 

 



ZA CO JSME RÁDI? 

Všichni žáci naší školy jsou online a mají potřebné vybavení. Během vysílání se nemusíme věnovat jen 

učivu, ale věnujeme se i osobnosti žáků. Děti nám popisovaly své radosti i starosti s koronavirovou 

dobou. Ze zpětné vazby žáků víme, že největší radost mají z toho, že se vidí se spolužáky, těší se, že si 

mohou povídat, chatovat nejen během výuky, ale spojit se i jindy. Největší část výuky se snažíme 

probrat společně, aby samostatná práce nebo učení s rodiči již nebylo tak náročné. Mnozí rodiče nám 

potvrdili, že jsou za tento systém rádi. Po dobu vysílání si mohou od svých ratolestí aspoň na chvilku 

odpočinout. Kladně hodnotí, že mají nad učením odborný dohled. Potěšila nás i poděkování a 

ocenění za náročnou práci.  

SHRNUTÍ 

Po dvou měsících poctivé dřiny mám dobrý pocit. Posun nás všech (učitelů, žáků i rodičů) je obrovský, 

hlavně v oblasti technologií. Společnými silami jsme se naučili pracovat v Teamsech – pořádali 

videokonference. Žáci prvního stupně pracují ve Wordu, PowerPointu, umí sdílet, vyplňují učiteli 

vytvořené kvízy a dotazníky, píší e-maily, během výuky chatují k tématu… to jsou věci, které jsme si 

donedávna nedokázali představit. Velmi mě těší skutečnost, že tato forma výuky pro dlouhodobější 

výuku byla vhodná a vynaložené úsilí mělo smysl.  

Jsme rádi, že jsme s našimi žáky neztratili kontakt a že jsou s námi žáci rádi. Online jsme byli dokonce 

i o velikonočních prázdninách. Velikonoční „pokec“ byl dobrovolný, potěšilo nás, že se jej zúčastnili 

všichni žáci. Prožili jsme společně i vysílání s čarodějnicemi. Děti pro Vás doma nakreslily obrázky 

„pro radost“ v těžké době, najdete je ve vitrínách u zastávky. 

A CO Z TOHO PLYNE? 

Když se chce, všechno jde. Musíme táhnout za jeden provaz, ale především všeho s mírou! 

O naší škole tvrdíme, že jsme škola, která má srdce…  

Víme, že se srdcem na správném místě se dá vše zvládnout. SPOLEČNĚ JSME TO ZVLÁDLI!  

Vážení rodiče, milí žáci, děkujeme Vám. Věřím, že společně zvládneme i náročný konec školního 

roku. 

Aktuálně od 25. května 2020 mateřskou školu dobrovolně navštěvuje kolem 11 dětí, do základní školy 

se přihlásili všichni, tudíž vyučujeme normálně, již ne na dálku, bohužel však za přísných hygienických 

opatření a doporučení. 

Marie Effenberger Rychlá, ředitelka ZŠ a MŠ Lesnice 



 

 

 Příspěvky dětí i dospěláků naší školy ke koronavirové době: 
V závěrečném dotazníku jsme poprosila rodiče: „Byla bych ráda, pokud máte čas a chuť, kdybyste 

přispěli krátkým příspěvkem do Lesnického zpravodaje. Popište dobu "koronavirovou" z vaší stránky. 

Napište třeba jen myšlenku, pár vět. Psát mohou dospělí i děti, nebo společně.“  

A zde jsou výsledky: 

 

- Můžeme být rádi, že jsme na tom tak jak jsme...Myslím, že stát dělá co může, abychom nedopadli 

tak, jak v jiných zemích, kde je situace mnohem horší. Dala mi čas být ještě víc se svým synem, snad si 

lidé uvědomí, co je v jejich životě nejdůležitější...Vzala nám možnost být s lidmi, které máme rádi, 

kamarádi, spolužáci, rodina... 

- Všechno zlé je k něčemu dobré. Zdraví a rodina je to nejcennější co máme a doufám, že si to většina 

lidí konečně uvědomila. 

- Těšíme se na školu!!! 

- Já se teda těším, že budu mít chvilku pro sebe :D už to bylo fakt dlouhý:) 
- Na začátku roku se nám narodil syn Tomášek. Pro mě, jako matku, se toho moc nezměnilo. Stejně 
bych byla většinou spíše doma, ale jako rodina jsme mohli trávit více času spolu. Nikam se nehonit, 
prostě si užít jen toho nového človíčka. Naštěstí máme zahradu, takže tam trávíme hodně času. Na 
druhou stranu jsme přišli o návštěvy po šestinedělí. Pochlubit se známým, popovídat si, něco 
dobrého si dát. Takže syn je zvyklý jen na nás a z ostatních lidí je takový zakřiknutý.  
Zuzana Neumannová 
- Školka nám oběma moc chybí :-) Kája se doptává se na děti ze školky, některá děvčata si přál 
navštívit doma, kdyby prý věděl, kde bydlí... 
- V době koronavirové jsem měla možnost sledovat, jak se dítě soustředí či nesoustředí na výuku a jak 
spolupracuje s ostatními. Jsem ráda, že naše škola využila možnosti výuky přes internet. Věra Čadová 



- Vyučovaní formou teamsů bylo vážně skvělé, některé vesnice tohle vůbec nemají, se vším jste nám 
vyšli vstříc, věřím, že i pro Vás to bylo těžké, takhle po videochatu, ale snad jsme to všichni zvládli. 
- Člověk si více začal vážit volného času s dětmi a uvědomil si, že zdraví je pro nás všechny hodně 
důležité. Začali jsme více myslet na ostatní. Já jsem s dětmi za tu dobu objevila plno krásných míst v 
okolí. 
-Karanténa kvůli koronaviru znamenala pro každého různá nepříjemná omezení. Ale všechna 
nařízená opatření jako nosit roušky, nescházet se ve skupinách lidi atd.…bylo pro dobro každého z 
nás. Mě osobně potěšilo, vidět že se najdou lidé kteří dokážou pomáhat ostatním. Ať už se jednalo o 
šití roušek, nakupování pro seniory, kterým se nedoporučovalo vycházet ven nebo rozvoz jídla pro 
záchranáře, hasiče a policisty. Každá pomoc je důležitá a spousta lidí by si z toho mělo vzít příklad. 
Všechno zlé je pro něco dobré. Rozsypalová 
 

 Hodnocení, evaluace učení na dálku žáky 3., 4. a 5. ročníku 
Během posledního online vysílání měly děti možnost hodnotit. Zvolila jsem metodu pětilístku. Když je 

potřeba cokoli rychle zhodnotit, tato metoda je výborná. A zde jsou výstupy a odpovědi všech 

zúčastněných žáků: 

Na první řádek napsali nadpis: Virtuální výuka, Výuka na dálku, Online škola, Vzdálené učení 

Na druhý řádek napsali dvě přídavná jména (Jaké učení bylo?): zábavné, vtipné, naučné, náročné, 

přínosné, dobré, špatné spojení, vzrušující, zaspávací 

Na třetím řádku byla tři slovesa (Co jsme dělali?): učili se, povídali si, psali jsme, četli si, vyráběli jsme, 

hráli si, poslouchali, hádali hádanky, pracovali (na pc), smáli jsme se, počítali, přemýšleli, psali jsme, 

bavili jsme se 

Čtvrtý řádek patřil větě o čtyřech slovech: Stýská se mi moc. Společně jsme to zvládli! Už chci do 

školy. Učení doma není ono. Strávené dopoledne na notebooku. Bylo to občas těžké. Bylo to občas 

těžké. Zábavně jsme se učili. Hezky jsme se učili. Učili jsme se online. Byl jsem sám na počítači. Učíme 

se na počítači. 

Pátý řádek: Jedno slovo, zvolání, zhodnocení…: Těším se do školy! Fuška! Bezvadné! Huráááá! 

Šlo to. Hezké. Nejlepší. Skvělé. Super.  🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇🎇 

 

 

 Zápisy ZŠ a MŠ Lesnice 
Během měsíce dubna proběhl zápis k základnímu vzdělávání, do školy jsme zapsali čtyři nové 
prvňáčky. 
Během měsíce května proběhl zápis do mateřské školy, v následujícím školním roce přivítáme šest 
nových školkáčků. 
V těchto dnech již mají jistě všichni přihlášení doručená Rozhodnutí, děkujeme Vám za Vaši důvěru.  
Pokud jste zapomněli přijít k zápisu, uvažujete o tom, že svěříte děti do naší péče, přijďte se k nám 
podívat, jsme skutečně škola, která má srdce… 

 
 

 

 



 Prázdninový provoz ZŠ a MŠ Lesnice 
Základní škola: červenec i srpen uzavřena 

Mateřská škola a školní stravovna:  od 1. července do 17. července bude provoz ZAJIŠTĚN 

     od 20. července do 14. srpna čerpání dovolené 

     od 17. srpna do 31. srpna opět V PROVOZU 

Tento školní rok byl poněkud zvláštní. Snad už bude jenom lépe.  

Za celý kolektiv Vás zdraví a hlavně pevné ZDRAVÍ přeje ředitelka školy. 

 

    

 



 

 


