
Milí rodiče,  
 

9. zpráva je tak trochu bilancí za celým kalendářním rokem 2020. Máme za sebou 
všichni velmi náročný rok ve všech směrech. Pojďme si proto zrekapitulovat, co nám tento rok 
pomohlo překonat, zvládnout, co se nám podařilo, co jsme se naučili a co nám nakonec přinesl 
dobrého. A že toho nebylo málo… 

V lednu 2020 jsme měli ve škole velké plány na 2. pololetí. Velké akce, projekty, výjezdy 
učitelů do zahraničí na stáže do škol, mezinárodní dny, běh pro školu, školy v přírodě. 
Pak přišel 10. březen a život se nám otočil vzhůru nohama, aniž bychom to v danou chvíli 
věděli.  

Když jsem dopoledne vyhlašovala v rozhlase po rozhodnutí vlády, že se zavírají od 
středy školy, celá škola burácela radostí. Kdybychom tehdy věděli, co nás čeká, jistě by taková 
radost nenastala… 

Narychlo jsme žákům nandali domů spousty úkolů, okopírovaných pracovních listů, 
cvičení, aby měli na těch 14 dnů co dělat. To byl totiž prvotní plán.  Od středy 11. 3. začali první 
dva kolegové učit online.  

Sice jsme měli MS Office 365 již 2 roky plně k dispozici, ale nikdo z nás ho nevyužíval 
na nic jiného, než e-mailovou komunikaci a sem tam sdílení dokumentů. Vůbec nás celou dobu 
nenapadlo, jaký poklad máme.  
V pátek 13. 3. večer se celý pedagogický sbor propojil v MS Teams, našem novém virtuálním 
pracovním prostředí. Takovou legraci, jaká byla u připojování do skupiny Teams, si neumíte 
představit. Kdyby nás tak viděly dětiJ. Asi by těžko uvěřily, že se z nás během několika málo 
dní stane tým „onlinových“ učitelů.  

Právě toto naše setkání bylo tím hlavním a důležitým mezníkem, který odstartoval naši 
chuť to zvládnout. Síla odhodlání, důvěry, pomoci, sdílení, podpory…To jsme v tu chvíli 
všichni cítili a potřebovali. Pravidelná setkávání sboru každý týden pro nás byla samozřejmostí. 
Sdíleli jsme si mezi sebou nové zkušenosti, nápady, vše, co nám mohlo ulehčit naši práci. 
Nechali jsme se všichni proškolit od Microsoftu. Někteří naši kolegové nám natáčeli ilustrační 
videa, co a jak dělat. I my jsme se učili za chodu. Někdy jsme si nechávali i radit od žáků 
zdatných v IT. Proč ne? Vždyť spolupráce každého posune vpřed! 

Od pondělí 16. 3. začali postupně učit téměř všichni pedagogové. Sladili jsme rozvrhy, 
posílání úkolů, pomáhali žákům s připojováním, půjčovali iPady, celou dobu fungovala paní 
psycholožka, metodici prevence, kteří se starali o žáky s problémy jak ve výuce, tak mimo ni. 
Tělocvikáři začali tvořit sportovní výzvy, oslovili jsme známé osobnosti, které nám četly i s 
našimi pedagogy v rámci podvečerního čtení. Paní vychovatelky spustily odpolední online 
družinky.  

V rámci psychohygieny jsme vyhlašovali offline týdny, které pomáhaly k regeneraci 
odpočinku od PC nám, žákům i Vám. 

Již třetím rokem se nám o celé IT ve škole stará firma Blue Partner, seriózní a dynamická 
firma. Naše velká výhra, protože se o nás starají jako o firmu. Jsme jejich 1. škola pro správu 
IT sítě. Žádná provizorní řešení, žádné „to počká, to stačí“. Ale dokonale propracované 



strategie, výhledy, doporučení, okamžitá pomoc a trpělivostJ. Bez nich bychom online výuku 
vůbec nezvládli tak, jak se podařilo.  

 
Hodně se toho podařilo, ale potýkali jsme se i se spoustou problémů. Na nějaké 

stěžování si ale nebyl čas. Celou dobu jsme se řídili heslem „Kdo chce hledá způsoby, kdo 
nechce, hledá důvody“. 
  

Moc chceme PODĚKOVAT Vám, VŠEM rodičům, za Vaši důvěru, podporu, laskavost, 
podněty, bezvadnou komunikaci. Děkujeme i za to, že jsme po celou dobu všichni dokázali 
v přátelském duchu řešit i záležitosti, které Vás i nás trápily. 
 

 
Závěrem bychom se chtěli podělit o moc milé zjištění…. 

 
 

Atmosféra byla u nás na Ohradní vždy fajnová, ale… 
po distanční výuce se nám do školy vrátili ještě více úžasní žáci, mnohem samostatnější, 
pokornější, přátelštější, shovívavější, disciplinovanější a hlavně bezva parťáci! Máme z toho 
velkou radost. 
 
Opravdu jsme se v pedagogickém sboru nezávisle na sobě shodli, že jestli nám něco 
pozitivního distanční výuka dala, tak ještě větší sílu lidskosti a radosti z toho, že se navzájem 
na Ohradní všichni máme.  
 

Máte úžasné děti, a my tak máme úžasné žáky! 
 
 
 

Krásné Vánoce a v novém roce jen to nejlepší Vám přeje 
 

VEDENÍ ŠKOLY 
 
 
 
 
 
 
PS:  Od 4. 1. nás opět čeká distanční výuka (kromě 1. a 2. tříd), kterou opět zvládneme. Proto 
30. 12. pošleme zprávu, kde bude vše rozepsáno a připraveno. Teď si užívejte vánoční 
 
 


