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Milé studentky a studenti, vážení rodiče.  

I v těchto dnech, kdy všichni prožíváme nevšední a mimořádný tok našeho osobního a pracovního života, který 

jsme doposud nikdo neznali, běží  kolem nás i proud školních dnů 2. pololetí tohoto roku. I když asi mnozí z vás 

pomalu zapomínají jaký je den, jsem nucen vás všechny naše studenty pokusit se alespoň touto cestou vrátit do 

školní reality a jasně ještě jednou definovat, co je v tomto období pro nás i pro vás prioritní a jak lze toho 

dosáhnout v nestandardních bezkontaktních podmínkách vzdělávání. I když jsem již vytvořil jakési pravděpodobné 

scénáře vašeho návratu do školy, jedná se v této chvíli řekněme o realistické spekulace, kdy se všichni opět 

sejdeme ve škole. Cílem mého sdělení je tedy za prvé níže provést jasné vymezení školních cílů tohoto období /ať 

už skončí kdykoli/. Za druhé zatím obecně zhodnotit současnou úroveň online vzdělávání, a to na základě 

četných diskusí s kolegy, s rodiči a pochopitelně i s některými studenty. Řekněme, že se nejedná sice o 

reprezentativní vzorek naší školy, ale už natolik se známe/te  (učitelé a jejich studenti), že mé hodnocení lze 

považovat …řekněme za přiměřené. Za třetí je úkolem mého sdělení přiblížit vám studentům, ale i vašim rodičům, 

jak budeme při tomto způsobu vzdělávání postupovat při završení  3. čtvrtletí tohoto školního roku. Jedná se o to, 

jak bude zajištěn sběr známek, jejich sumarizace pro potřeby klasifikační pedagogické rady a posléze, jak budeme 

realizovat předání těchto důležitých informací nyní především prospěchového charakteru vám a pochopitelně i 

vaším rodičům. Zjednodušeně, jak budou probíhat jakési virtuální online třídní schůzky.  A to jsou třetí a čtvrtý 

cíle, mé dnešního sdělení. Pojďme tedy postupně k jednotlivým bodům. 
 

1/  Základním postupným cílem je jednoznačně pokračovat ve vzdělávání formou online výuky co možná 

nejkvalitnějším způsobem při přiměřeném dodržení tematických plánů. Tímto dosáhnout základní mety, která je 

podstatná především pro vás. Ať bude bod nula /nástup do školy/ už kdykoli, chceme být připraveni stabilizovat 

chod školních činností co možná nejdříve po vašem návratu. Proč? Protože chceme v rámci možností vám v co 

největší míře ukončit klasifikaci za 2. pololetí zhruba do  24. -26. 6. 2020  a tím vás posunout regulérně do vyššího 

ročníku. K tomu budeme možná potřebovat právě hodnocení právě probíhajícího online studia, včetně klasifikace. 

Nikoli se dostat do víru doplňkových, opravných a všech možných komisionálních zkoušek. I to je však možné, 

pokud si již nyní neuvědomíte, že bez vaší spolupráce to prostě nepůjde. Pokud ovšem budete, tak jak zatím 

většinově činíte, odpovědni, aktivní a vytrvalí, můžeme, společně tohoto prioritního cíle dosáhnou.  

Dalším cílem, který přímo nesouvisí se studiem, je realizovat v těchto těžkých podmínkách, přijímací 

řízení, a zajistit tak v příštím školním roce novou mladou krev ajťáků a grafiků pro naši školu. Třetí, velmi zásadní 

meta, která pálí především nás a naše maturanty, je prokousat se spletí zatímních legislativních provizorií a 

dosáhnout tak úspěšného průběhu a hlavně kvalitních výsledků našich skoro 94 maturantů. Pitvat tady nový 

zákon o MZ nebudeme, /více naleznete zde/. Pokud se ale naplní druhý termínový model naší realistické prognózy 

/bod nula 18.5.2020/, můžou MZ dokonce proběhnout v souladu s ročním plánem školy. Zde už nebudeme více 

spekulovat. 

 

2/ Současnou úroveň online vzdělávání lze hodnotit veskrze pozitivně. Kolegové většinově hodnotí váš 

přístup jako odpovědný a shodují se, že přes počáteční přirozený kostrbatější rozjezd, přistupujete k (nazvěme to 

domácímu studiu) s vědomím, že chápete jeho význam a důležitost jeho výstupů. Jsou ovšem ale mezi vámi i 

jedinci /dnes ještě nebudeme zveřejňovat/, kteří doposud laxně vyčkávají na spojení, aktivně se vymlouvající 

skoro na všechno, termíny splnění úkolů ignorují a spoléhají na to, že „rozháraná“ doba a zmatek je posune 

v pohodě do vyššího ročníku. Nespoléhejte na to a vzbuďte se,  neb můžete být právě mezi těmi, kteří se do 

vyšších pater studia, i přes současnou mimořádnou dobu, nepodívají anebo pouze přes prázdninové komplikace. 

Věřím ale, že pokud tento text čtete právě vy, uvědomíte si, jakou šanci propásnete…..zcela hloupě a zbytečně! 

Tímto apelujeme i na rodiče, aby vám pomohli rychle s „probuzením“.   

Dalším zajímavým poznatkem některých kolegů je skutečnost, že počátek domácího vzdělávání byl 

naplněn většinově zaujetím a skoro až nadšením, které ale postupem času pomaličku opadává a často ztrácí na 

dynamice. Je to asi pochopitelné a přirozené, ale i když se to lehce říká, čeká nás asi ještě kolem 45 dní tohoto 

experimentu a je v zájmu nás všech /studentů-učitelů-rodičů-vedení školy/, abychom se jak čas půjde, vzájemně 

povzbuzovali, a ať to zní jakkoli zvláštně o sebe opírali, povzbuzovali se a tím spolupracovali na dosažení výše 

https://www.ssinfotech.cz/informace-pro-studenty/maturitni-zkouska.php


 
uvedeného prioritního cíle. Chtít musí ovšem všechny strany. Věřím, že náš tým pedagogů i kolektiv studentů a 

rodičů je a bude přes všechny úskalí na to připraven! Objektivně chci i sdělit, že pedagogové se skutečně snaží 

poskytnout vám online servis na odpovídající, možné a dostupné kvalitní úrovni, kterou jako vedení školy 

pravidelně sledujeme, kontrolujeme a vyhodnocujeme. Tento proces řídí a koordinuje ZŘ Dr. Karla Javorková, 

prostřednictvím třídních učitelů a jednotlivých vyučujících. V případě problémů, dotazů apod. postupujte 

následovně: Nejprve kontaktujte třídního učitele nebo přímo vyučujícího prostřednictvím mailové pošty /seznam 

mailových kontaktů učitelů – zde/. 

Pokud ani tato komunikace nepřinese kýžený efekt, anebo budete mít potřebu některé detaily této mimořádně 

formy vzdělávání objasnit, obraťte se prosím mailem na zástupkyni ředitele Dr. Karlu Javorkovou  

mailto:javorkova@ssinfotech.cz , případně použijte mobilní infolinku ZŘ SŠINFOTECH v době od 8 do 16 hodin: 

736 794 853. Pokud budete mít i přesto pocit, že něco zásadně nefunguje, kontaktujte mimořádně přímo ŘŠ 

777 900 010   mailto:reditel@ssinfotech.cz   Budu pochopitelně moc rád, když se jen tak podělíte /studenti i 

rodiče/ o váš názor na úroveň tohoto vynuceného mimořádného způsobu vzdělávání a hodnocení. 

 

3/ Velmi podstatným počinem k dosažení základního cíle při domácím vzdělávání je přiblížit vám 

studentům, ale i vašim rodičům, jak budeme při tomto způsobu vzdělávání postupovat při završení 3. čtvrtletí 

tohoto školního roku. Určitě si zasloužíte být informování, jaký způsob zvolíme při současném stavu nouze v ČR a 

dalším restriktivním a omezujícím opatřením vlády. Vzhledem k výše uvedenému a omezenému provozu areálu 

školy nelze ani pedagogickou radu provést uceleným kontaktním způsobem za přítomnosti všech učitelů. Proto 

volíme formu online klasifikační konference. Jedná se o řadu přesně a hierarchicky naplánovaných tkz. e-kroků, 

které zabezpečí dokonalou pedagogickou statistiku celého sboru, a co možná do největší míry kolektivní vyjádření, 

komentáře, hlasování a rozhodování jednotlivých pedagogů, které bude pochopitelně završeno schválením 

vedením školy. Logistiku tohoto procesu, který proběhne od 3.  do 5. dubna, plánuje, řídí a kontroluje ZŘ ve 

spolupráci s ŘŠ a TU. Více informací podrobnějšího charakteru obdržíte průběžně od třídních učitelů. Opět platí, 

že  pokud budete mít potřebu objasnit některé detaily této mimořádně formy uzavření 3. čtvrtletí, obraťte se 

prosím mailem na zástupkyni ředitele Dr. Karlu Javorkovou  mailto:javorkova@ssinfotech.cz , případně použijte 

mobilní infolinku ZŘ SŠINFOTECH  v době od 8 do 16 hodin: 736 794 853. Pokud budete mít i přesto pocit, že něco 

zásadně nefunguje, kontaktujte mimořádně přímo ŘŠ 777 900 010   mailto:reditel@ssinfotech.cz    

 

4/ Posledním krokem a čtvrtým cílem, který je v nejbližším období před námi, bude uskutečnění tkz.                       

e- třídních schůzek, jenž se realizuje po klasifikační e-pedagogické radě a schválením vedením školy, zveřejnění 

výsledku vzdělávání za 3. čtvrtletí školního roku 2019/2020 zák. zástupcům a žákům prostřednictvím e-

komunikace systémem Bakalář v termínu 6. – 7. 4.. Toto hodnocení bude v přirozeně v redukované podobě 

obsahovat standardní informace. Je skutečně důležité, aby obzvlášť v této době studenti i rodiče tomuto 

hodnocení věnovali pozornost a ať už bude hodnocení jakékoliv, reagovali  e-diskusí s třídním učitelem, vyučujícím 

nebo alespoň potvrdili, že jsou v obraze a hodnocení rozumí. Zpětná vazba je zde zásadní, jinak postrádá naše 

snaha významu. Dá se tak předejít mnohým nepříjemným situacím a překvapením na konci školního roku, zachytit 

vznikající problém anebo věc využít jen třeba pro pochvalu vašeho potomka za dobrou práci. V této době, kdy jsou 

sociální kontakty zcela utlumeny a tento stav může působit i mnohým ostříleným osobnostem postupně 

problémy, deprese, které jsou přirozeným produktem této doby, je nanejvýše jakýkoliv sociální projev, čin 

potřebný.  

Byť jsem si nikdy nemyslel, že to vyřknu, může být tato tkz. e-třídní schůzka prostředkem pro sociální „osvěžení a 

kontakt“. Proto vás vyzývám u tohoto posledního kroku k aktivitě, za kterou předem jménem všech kolegů děkuji. 

 

Další mimořádné sdělení ŘŠ, které bude aktualizovat věci školního života, jak budou následně přicházet, 

předpokládám, zveřejním v půlce měsíce dubna. 

 

Závěrem mě dovolte, abych studentům naší školy, jejich rodičům a blízkým popřál vše dobré. 

  

S úctou Mgr. Radan Nachmilner 

(text neprošel jazykovou úpravou) 
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