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Vážená paní starostko, vážená paní primátorko,
Vážený pane starosto, vážený pane primátore,
obracím se na Vás jako na zřizovatele škol a školských zařízení v souvislosti s přípravou nového
školního roku 2020/2021 a jeho organizačním zabezpečením. Rád bych však nejprve
poděkoval Vám i ředitelům Vámi zřizovaných škol za to, jak dobře jste ve spolupráci zřizovatel
– ředitel zvládli druhé pololetí minulého školního roku, který byl zásadním způsobem zasažen
pandemií. Jsem si vědom a vážím si náročné a vysoce inovativní práce škol v tomto období.
Vím, že ačkoli probíhalo vzdělávání v zásadně odlišných podmínkách, než jak jsme byli dosud
zvyklí, a školy zůstaly po několik měsíců uzavřeny, jednoznačně se ukázalo, že tam, kde
zřizovatelé a ředitelé spojili své síly, mělo to pozitivní dopad na kvalitu výuky na dálku
a zapojení všech dětí, včetně těch bez adekvátních podmínek a vybavení.
Bohužel, i v novém školním roce se naše školy a školská zařízení budou muset vypořádávat
s probíhající pandemií covid-19 a omezeními, která přináší.
Z tematické zprávy České školní inspekce „Vzdělávání na dálku v základních a středních
školách“ vyplývá, že jedním ze zásadních faktorů pro úspěšné vypořádání se s důsledky
pandemie je kromě kvalitního řízení vzdělávacího procesu ze strany ředitele i materiální
vybavenost školy. „Technickou výhodu měly školy, které se výbavě digitální technikou,
zpravidla ve spolupráci s jejich zřizovateli nebo s podporou různých projektů a grantů,
věnovaly systematicky již v minulých letech, a mohly tak zajistit dostatečné vybavení jak
pedagogům, tak i některým žákům“ (str. 31). Rád bych tedy poděkoval všem z Vás, kteří
vynakládáte nemalé prostředky, abyste pro školy zajistili adekvátní podmínky, infrastrukturu
a vybavení potřebné ke kvalitnímu vzdělávání.
Dobrou zprávou je, že se nám podařilo získat mimořádné prostředky ze státního rozpočtu pro
veřejné základní školy na nákup mobilní výpočetní techniky, softwaru a další technologické
podpory pro učitele i některé žáky pro distanční výuku. Prostředky ve výši více než 1,2 mld. Kč

budou odeslány v říjnu formou ONIV všem veřejným základním školám, a to dle výpočtu
20.000 Kč na jeden úvazek učitele ZŠ vykázaný k 30. 9. 2019. Školy mohou posílit technické
vybavení již na začátku školního roku, neboť náklady budou uznávány zpětně. Očekávám tedy,
že v této věci budete s Vámi zřizovanými školami spolupracovat a zajistíte případné
předfinancování této podpory určené zejména pro učitele.
Zvláštní pozornost by měla být na začátku školního roku věnována žákům, kteří měli nepříznivé
podmínky pro vzdělávání, téměř nebo vůbec se ho neúčastnili anebo výrazně zaostávají. V této
souvislosti připravilo MŠMT společnou iniciativu s pedagogickými fakultami a Člověkem v tísni,
v rámci které jsme zprostředkovali možnost realizace praxí studentů pedagogických fakult
formou doučování dětí na základních školách. Pokud by Vaše škola tuto formu pomoci uvítala,
může se registrovat do formuláře na webové adrese www.zapojmevsechny.cz/doucovani.
Poptávku zpracují kolegové z Národního pedagogického institutu a předají ji kontaktní osobě
na regionálně příslušné pedagogické fakultě.
Ve školním roce 2020/21 musíme společnými silami udělat všechno proto, aby byl provoz škol
a školských zařízení zajištěn v maximálním možném rozsahu a aby epidemiologická situace co
nejméně ovlivňovala vzdělávání našich dětí. Připravili jsme proto pro školy několik dokumentů
a podpůrných materiálů, které by měly pomoct ředitelům i učitelům dobře se na nový školní
rok připravit a zvládnout všechny náročné úkoly, které je čekají. Všechny školy a školská
zařízení obdržely 17. 8. 2020 do svých datových schránek od MŠMT následující materiály:
•

•

•
•

•

Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke
covid-19: pomůcka pro vedení škol pro organizaci poskytování vzdělávání a školských
služeb v následujícím školním roce; obsahuje kromě povinností a pokynů důležitá
doporučení ze strany MŠMT spolu s užitečnými informacemi a povinnostmi danými
platnými právními předpisy.
Přiměřený vzdělávací obsah, formativní hodnocení: hlavní doporučení pro práci se
vzdělávacím obsahem a hodnocením ve formě informačního letáku do sboroven
a kabinetů.
Adaptace žáků po návratu do školy: hlavní doporučení pro adaptaci žáků s ohledem
na jejich psychosociální pohodu ve formě informačního letáku do sboroven a kabinetů.
Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku: pomůcka pro vedení škol a učitelský
sbor pro přípravu na efektivní přechod na vzdělávání na dálku jedné nebo vice tříd,
kdyby to v následujícím školním roce bylo potřeba. Jako detailní materiál a jako
shrnující leták do sboroven a kabinetů.
Pokyny České školní inspekce “Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se
vzdělávacím obsahem ve školním roce 2020/2021“.

Důležitou roli při zvládání kritické situace má jednotný tok informací. MŠMT během dvou dnů
po březnovém uzavření škol vytvořilo centrální informační bod, rozcestník nadalku.msmt.cz,
který navštěvovaly tisíce osob. Webináře k výuce na dálku, hodnocení a dalším tématům měly

sledovanost vyšší než 150.000. Koronalinku pak využilo vice než 12.500 osob. U všech nástrojů
pracujeme intenzivně na jejich zdokonalení.
Koronalinka je Vám k dispozici na mailu koronavirus@msmt.cz a tel. čísle 234 811 111, kde
Vám rádi pomůžeme a zodpovíme Vaše případné dotazy.
Další informace budeme průběžně zveřejňovat na webu “nadalku.msmt.cz”.
Závěrem mi dovolte popřát hodně sil do následujícího období a ocenit Vaši namáhavou práci
pro občany Vašich měst a obcí.
Společně to zvládneme!
V úctě

