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STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV 
KOMISE ŠKOLSKÁ RADY MĚSTA PROSTĚJOVA 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE  
Datum:   16. 3. 2021 

Místo:   online  

Přítomni: Mgr. Ivana Hemerková, Mgr. Alena Hálková, Ing. Marek Moudrý, Mgr. Radomír Palát, 
Mgr. Pavel Polcr, Mgr. Zdeňka Pospíšilová, Mgr. Pavlína Radičová, 
Mgr. Zdeňka Roháčková, PhDr. Maria Řičánková, Ing. Radim Šubert, Ph. D., 
Bc. Jan Zatloukal  

Omluveni: Ivana Copková, Ing. Miroslava Nováková, Bc. Miloš Sklenka, Mgr. Bronislava Zbořilová 

Hosté: PaedDr. Jan Krchňavý, Mgr. Petr Ivánek  

Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Den učitelů 2021 
3. Náměty Covid-19 
4. Různé 
5. Diskuse a závěr 

1. Zahájení 

Mgr. Ivana Hemerková, předsedkyně Komise školské Rady města Prostějova, postupně přivítala členy 
komise a Mgr. Petra Ivánka, vedoucího odboru školství kultury a sportu, na jednání komise, které se 
vzhledem k mimořádným opatřením konalo online.  

Následně nechala schválit program jednání, který byl rozšířen o bod „Náměty Covid-19“ (viz příloha). 
Tento program byl jednohlasně schválen. 

2. Den učitelů 2021 

Den učitelů 2021 spojený s udílením cen pro prostějovské pedagogy se měl původně konat v termínu 
26. března 2021. Protože tuto akci nebude možné realizovat v plánovaném termínu, kontaktovala 
předsedkyně komise ředitele prostějovských ZŠ, aby zjistila jejich názor na případné zrušení celé akce. 
Oslovení ředitelé zastávají názor, že by se tato tradiční akce měla uskutečnit v náhradním termínu.  

Komise školská jednohlasně odsouhlasila, že „Den učitelů 2021“ se v obvyklé podobě a termínu 
neuskuteční. Místo toho je plánovaná akce nazvaná „Setkání učitelů“ v termínu 10. září 2021 
v prostorách Městského divadla v Prostějově. Na příštím jednání komise se bude diskutovat 
o programu této akce.  Výsledek hlasování je 11-0-0 (pro-proti-zdržel se). 
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3. Náměty Covid-19 

Předsedkyně komise požádala PhDr. Řičánkovou o představení materiálu „Náměty, které by měly být 
v souvislosti s pandemií Covid-19 řešeny na úrovni příslušných odborů Magistrátu města 
Prostějova“. Všichni členové komise obdrželi tento materiál k prostudování den před jednáním 
komise.   

Předsedkyně komise v návaznosti na předložené náměty shrnula všechny kroky a aktivity, které 
od začátku distanční výuky učinily nejen školy, ale i vedení města.  
Jednotlivé školy používají k distanční výuce různý software (např. Bakalář, MS Teams, Google Works 
nebo Zoom). Školy měly možnost zakoupit IT vybavení k zajištění distanční výuky ve výši 20 tis. Kč 
na pedagoga. Bohužel podmínky MŠMT pro nákup potřebného vybavení byly nastavené velmi striktně. 
Vedení města pro tyto účely navíc uvolnilo částku 1,7 mil. Kč.  

Město dále školám zajistilo desinfekční prostředky, respirátory, případně roušky a teploměry. Dalším 
vstřícným krokem města bylo rozhodnutí neuzavřít venkovní dětská hřiště, aby měly zejména nejmenší 
děti možnost aktivně trávit čas venku. Další venkovní hřiště a sportoviště budou otevřena po rozvolnění 
mimořádných opatření. 

Náměstek Krchňavý, který se kvůli technickým problémům připojil k jednání komise později, 
konstatoval, že všechny zřizované školy mají v současné době k dispozici veškeré potřebné IT vybavení. 
Dále doplnil, že z celkového počtu 4 521 žáků prostějovských ZŠ je bez možnosti připojení k online 
výuce celkem 57 žáků (z toho 35 na ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14; 7 žáků na ZŠ Prostějov, 
Ul. Vl. Majakovského 1 a 15 žáků na ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24). Distanční výuka je u těchto žáků 
řešena jinou formou.  

Mgr. Hemerková doplnila informace ohledně doučování. Školy hojně využívají projektu Šablony II. 
Až se žáci vrátí zpátky do škol, jsou připraveny vyjít jim maximálně vstříc. Problém je především v tom, 
že děti tráví často i 10 hodin denně u počítače a postupně ztrácí motivaci. Učitelé při online hodině 
postrádají okamžitou zpětnou vazbu, takže nemohou bezprostředně reagovat, pokud má některý žák 
s probíraným učivem problém.  

Mgr. Pospíšilová podotkla, že největší problémy budou mít po návratu do škol nejmladší děti, protože 
po uzavření škol ztratily návyky, jak chodit do školy a samostatně pracovat. Období bez pravidelné 
školní docházky je už velmi dlouhé. Rodiče i učitelé jsou unaveni a všichni si přejí, aby všechny děti 
mohly co nejdříve zpátky do škol. 

PhDr. Řičánková poznamenala, že materiální zabezpečení pro distanční výuku je jedna věc. Opomíjena 
však nesmí být ani spolupráce školy s rodiči. A dotázala se, zda školy nějakou formou zjišťují 
spokojenost rodičů s distanční výukou a komunikací se školou.  

Na tento podnět reagoval PaedDr. Krchňavý, který uvedl, že součástí pravidelné komunikace vedení 
města s řediteli škol, je dotaz na úroveň spolupráce školy s rodiči. Školy jsou v naprosté většině 
chváleny. Nedostatky se vyskytují pouze v ojedinělých případech.  
V této souvislosti pan náměstek upozornil, že zajištění distanční výuky je záležitostí ředitelů 
jednotlivých škol a kompetentním orgánem pro hodnocení kvality školní výuky je Česká školní 
inspekce. 

Mgr. Hálková sdílela svou vlastní zkušenost, kdy spolupráce zástupců rodičů s vedením školy 
nefunguje.  

Následně se do diskuse zapojil Bc. Zatloukal, který informoval komisi o záměru Sportcentra – DDM 
Prostějov nabídnout dětem vzdělávací příměstské tábory s výukou angličtiny, matematiky nebo 
například přírodovědy, které by probíhaly venku. Oslovení pedagogové o tuto aktivitu neprojevili valný 
zájem. PhDr. Řičánková k tomu dodala, že problém je v tom, že nejen děti, ale i učitelé a dokonce 
i nepedagogičtí zaměstnanci škol jsou celou situací už velmi unaveni.  Dále navrhla oslovit také 
studenty Pedagogické fakulty univerzity Palackého v Olomouci.  
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Bc. Zatloukal jí poděkoval za tento návrh. Nicméně konstatoval, že by v současné situaci raději vyčkal 
na dobu, až se děti vrátí zpět do škol a kroužků, protože momentální nálada mezi rodiči není příliš 
pozitivní. Rodiče dokonce váhají s přihlašováním dětí i na klasické prázdninové tábory. 

Ing. Šubert, Ph. D. konstatoval, že psychické vyčerpání pedagogů je realitou i na GJW, které na žádost 
pedagogů i některých studentů připravilo online setkání s psychologem, které se bude konat večer 
v den jednání komise. V této souvislosti přislíbil, že se o své zkušenosti příště rád podělí.  

PhDr. Řičánková požádala náměstka Krchňavého o podání informací k aplikaci ochranného nástřiku 
proti koronaviru roztokem s nanočásticemi oxidu titaničitého v mateřských a základních školách 
zřizovaných městem. PaedDr. Krchňavý vysvětlil, že firma, která prováděla desinfekci v prostějovské 
MHD a prostorách radnice, nabídla provedení tohoto nástřiku i v prostorách ZŠ a MŠ před plánovaným 
návratem žáků. Krizový štáb města tuto akci schválil. Vzhledem k tomu, že se k aplikaci této látky zvedla 
velká vlna nevole, byly další práce pozastaveny. Město nyní ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí 
jedná s dodavatelskou firmou ohledně předložených certifikátů, že aplikovaný postřik není zdravotně 
závadný.  

V této souvislosti navrhla Mgr. Hálková přijmout následující usnesení: Komise školská doporučuje 
Radě města Prostějova, aby se obrátila na nezávislé autority k posouzení stavu věci. Toto usnesení 
bylo komisí jednohlasně schváleno.  Výsledek hlasování je 11-0-0 (pro-proti-zdržel se). 

PhDr. Řičánková navrhla, aby město zajistilo pedagogům psychologickou podporu, neboť současná 
situace má negativní dopad na všechny, nejen na děti. Náměstek Krchňavý poděkoval za tento podnět, 
avšak tuto iniciativu by ponechal na rozhodnutí ředitelů škol, kteří mohou takové akce hradit přímo 
ze svého rozpočtu.  

4. Různé 

PaedDr. Krchňavý využil této příležitosti, aby poděkoval všem, kteří se starají o děti zdravotníků, hasičů 
a dalších profesí spadajících do tzv. krizové infrastruktury. Upřesnil, že v současné době se jedná o 20 
dětí, které dochází na ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 a 50 dětí, které navštěvují MŠ Prostějov, 
Partyzánská ul. 34. Stravu pro ně zajišťuje ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24.  

Následně pan náměstek informoval komisi o tom, že od středy 17. března 2021 bude v prostorách 
KaSCentra – Společenského domu Prostějov fungovat očkovací centrum. V rámci provozu očkovacího 
centra bude s administrativními pracemi vypomáhat 51 dobrovolníků z řad zaměstnanců magistrátu. 

Mgr. Hemerková poděkovala řediteli Sportcentra – DDM Prostějov za iniciativní přístup a zajímavé 
nápady k řešení této nelehké situace. Dále poděkovala pracovníkům ekologického centra IRIS 
za rozmístění úkolových listů v okolí říčky Hloučela.  

Mgr. Hálková navrhla zařadit diskusi o distanční výuce na každé jednání školské komise a Rady města 
Prostějova. Ing. Moudrý v této souvislosti upozornil na to, že v čele školy stojí její ředitel, který je plně 
zodpovědný za zajištění distanční výuky.  Rada města, ani školská komise nemůže suplovat práci 
ředitele. Školská komise, která je poradním orgánem rady města, nemá oprávnění zasahovat 
do kompetencí ředitele školy. Bc. Zatloukal rovněž vyjádřil svůj nesouhlas s tím, aby problematika 
distančního vzdělávání byla trvale zařazena do programu jednání školské komise.  

Mgr. Hálková následně předložila komisi ke schválení další návrh usnesení: Komise školská doporučuje 
Radě města Prostějova, aby se předloženým námětem zabývala, písemně se k tomu vyjádřila 
a uložila příslušným odborům Magistrátu města Prostějova učinit příslušné kroky. Mgr. Hemerková 
s tímto návrhem zásadně nesouhlasila. Toto usnesení nebylo komisí schváleno.  Výsledek hlasování je 
2-9-0 (pro-proti-zdržel se). 

5. Diskuse a závěr 

V rámci tohoto bodu programu si vzal slovo Mgr. Ivánek, který informoval komisi o tom, že MŠMT 
doporučilo školám provádět zápisy na školní rok 2021/2022 bez přítomnosti žáků. Zápisy do ZŠ a 
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následně i MŠ budou realizovány formou správního řízení (s využitím elektronicky generovaných 
žádostí). Dny otevřených dveří budou případně vyhlášeny později, jakmile to epidemiologická situace 
dovolí. 

Na závěr předsedkyně Mgr. Ivana Hemerková poděkovala všem členům komise za aktivní účast 
na tomto prvním online jednání. Dále požádala členy, aby i na příštím jednání sdíleli své zkušenosti 
s distanční výukou a aby si připravili návrhy na organizaci plánované akce „Setkání učitelů“. 

Termín dalšího jednání: duben 2021                                                 
termín a místo jednání bude upřesněno  

 

Příloha:  Náměty Covid-19 

 

 

Zapsala: Ing. Olga Jedličková v. r.       Schválila: Mgr. Ivana Hemerková v. r. 
    tajemnice komise            předsedkyně komise 

 

Prostějov 24. 3. 2021                                                                                        
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Náměty, které by měly být v souvislosti s pandemií Covid-19 řešeny 
na úrovni příslušných odborů Magistrátu města Prostějova 

Určeno: pro komisi školskou, jednání dne 16. 3. 2021 

Předkládá: Hnutí Na rovinu!  

Zpracovali: členky komise školské za hnutí Na rovinu! PhDr. Maria Řičánková,  

Mgr. Alena Hálková, Mgr. Jan Mochťák - hnutí Na rovinu! 

Předloženo: 15. 3. 2021 

ÚVOD: 

Od března 2020 je v souvislosti s pandemií Covid-19 výrazně ovlivněna výuka ve všech 
školských zařízeních města Prostějova.  

Pandemie ovlivňuje už i provoz a výuku v mateřských školách, kde období plošného uzavírání 
bylo nejkratší a další omezení se vztahovalo na konkrétní karantény podle toho, zda se zde 
vyskytla (ať již u dětí nebo ostatních dospělých zaměstnanců) nákaza Covid-19. 

Mnohem více byly dlouhodobými plošnými omezeními postiženy základní školy, střední školy 
a učiliště. Dopad pandemie je především směrem k dětem, nicméně se negativní vliv promítá 
i směrem k učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům. 

Britská University College London na základě analýzy vypracovala systémově orientovaný 
logický model možných dopadů uzavření škol, který popisuje následujících zasažených 
7 oblastí: 

1. Dopady na zdraví dětí a jejich duševní pohodu  
2. Dopady na vzdělání dětí  
3. Dopady na učitele a další pracovníky ve školství 
4. Dopady na školy jako instituce  
5. Dopady na rodiny a její socioekonomický stav 
6. Širší ekonomický dopad na společnost 
7. Celkový zdravotní stav společnosti 
8. Dopady na vztah mezi rodinou a školou (tento bod zařazujeme nad rámec základního 

modelu).  

Domníváme se, že využití tohoto modelu pro analýzu a řešení situace ve školských zařízeních 
na území města Prostějova v souvislosti s pandemií je přínosné. Námi navrhovaný přístup 
potvrzují i zprávy České školní inspekce1 (ČŠI) vztahující se k hodnocení distanční výuky 
či k hodnocení aktuální situace ze stran pedagogů, zřizovatelů škol, rodičů a žáků či výstupy 
aktivit Národního institut dalšího vzdělávání (NIDV)2.   

Tento model se uplatňuje i v ČR prostřednictvím EDUin, o.p.s. Domníváme se, že využití tohoto 
modelu pro analýzu a řešení situace ve školách v souvislosti s pandemií je přínosné. 

Město Prostějov by mělo mít zájem na tom, aby děti a všichni pracovníci ve školách, kde je 
magistrát zřizovatelem (ale nejen tam), byli co nejméně negativně zasaženi současnou situací. 

                                                 
1 https://www.csicr.cz/ 
2 https://www.nidv.cz/  

https://www.nidv.cz/
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Rovněž by mělo město klást důraz na to, aby veškeré zkušenosti z období pandemie a jejího 
dopadu do úrovně vzdělávání byly vyhodnoceny a byla na jejich základě učiněna taková (ať už 
systémová nebo operativní) opatření, která by vedla k optimalizaci školství v Prostějově a ke 
stanovení standardních postupů v případě dalších podobných krizí. Bohužel zatím není 
vypracovaná ani koncepce vzdělávání, tak jak byla slibovaná v programovém prohlášení 
stávající koalice ANO, PéVéčko, ODS a ČSSD. Pokud město přistoupí na realizaci návrhů 
uvedených v tomto materiálu, bude možné je následně použít jako start pro vypracování 
slibované koncepce vzdělávání. 

OBLASTI, KTERÉ JE NUTNÉ ŘEŠIT: 

1. Postup města v případě řešení nanopostřiků v prostorách MŠ a ZŠ, včetně řešení situace v 
těch zařízeních, kde byl nástřik již realizován – 4 ZŠ, 2 MŠ (harmonogram řešení, nástroje 
řešení, odpovědnost) = 1. a 3. oblast modelu; částečně oblasti 5. a 7. 

2. Zajištění dodatečné podpory rodičům pro online výuku (PC a internetové připojení, 
spolupráce s příslušnými NNO, dotační titul se specifickým zaměřením doučování atd.) = 
2., 4. a 5. oblast modelu 

3. Realizace "příměstských školských táborů" (ve svých zařízeních nebo ve spolupráci 
s komerčními nebo neziskovými subjekty) = 1., 2. a 5. oblast 

4. Vytvoření samostatného dotačního titulu pro podporu vzdělání, a to nejen podporu 
materiální (např. nákup počítačů pro zapůjčení, zajištění neexistujícího nebo slabého 
internetového připojení apod.) = 2., 4. a 5. oblast 

5. Analýza, kolik dětí je v souladu s neplněním "školní" online docházky řešeno v rámci 
systému OSPOD; následná podpora těmto rodinám ze strany města = 2., 5. a 6. oblast 

6. Analýza dopadu distanční výuky na psychiku dětí (případně i pedagogických pracovníků) a 
podpora při řešení těchto někdy složitých situací = 1., 3. a 7. oblast 

7. Řešení podpory volnočasových aktivit dětí v okamžiku návratu do škol, se zaměřením na 
eliminaci dlouhodobé stagnace především pohybových, sportovních aktivit (dopad na 
zdraví dětí, otylost atd.); posílení socializace dětí; apel na rodiče, aby děti navázaly 
sportovní a volnočasové aktivity tam, kde skončily (ve spolupráci s poskytovateli VČA);  
znovu obnovit koncepci využití sportovišť při ZŠ pro veřejnost, především mládež = 1., 4., 
6., a 7. oblast 

8. Návrh postupů a strategie vzdělávací politiky města na úrovni MŠ a ZŠ s cílem dorovnání 
výpadku vzdělávání z důvodu omezení výuky při MŠ (specificky předškolní ročník) a ZŠ = 1. 
a 2. oblast 

9. Vytvoření nebo spolupráce při budování systému podpory pedagogům pro online výuku 
a její koordinaci z úrovně zřizovatele; podpora psychohygienická = 3. oblast 

10. Podpora při zajištění návratu dětí do škol v souvislosti s testováním (zajištění a nákup 
vhodných testů, ochranných a desinfekčních prostředků) = 1. a 7. oblast 

11. Podpora nastavení spolupráce mezi školou a rodiči s cílem vytvoření partnerského vztahu 
vystavěném na respektu, toleranci, otevřenosti, důvěře a vzájemné akceptaci role (a jejích 
možností) = 1., 2., 3., 5. a 8 oblast 
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Pro vysvětlení uvádíme podrobnější charakteristiky jednotlivých oblastí3: 

(převzato z „Dopady uzavření škol kvůli pandemii koronaviru: logický model / Otevřený 
analytický vstup“; EDUin, o. p. s. Autorský tým: Barbora Čermáková, Štěpán Kment, Karel 
Gargulák;  Praha 14. 8. 2020 

Microsoft Word - final_Možné dopady uzavření škol_ Aplikace logického modelu na český 
vzdělávací systém.docx (eduin.cz) 

1. Dopady na zdraví dětí a jejich duševní pohodu  

Po uzavření škol děti ztrácí přístup k prostředí, které je bezpečné a pečující. Namísto toho 
zůstávají v domácích podmínkách, kterou jsou primárně odvozeny od možností svých 
rodičů. Tyto podmínky nemusí být vyhovující, přičemž se takto zvyšuje riziko zhoršení 
vývoje dítěte. Rodiče v závislosti na věku musí zajistit stravování, stejně jako režim a náplň 
dne (často i tu vzdělávací viz dál) pro své ratolesti. Duševní pohoda dětí může být negativně 
ovlivněna izolací, ačkoliv děti jsou dnes velmi zvyklé komunikovat elektronicky, takže úplné 
osamocení nehrozí. Naopak absence bezpečného školního prostředí pro socializaci 
znamená nekontrolovaný prostor pro kyberšikanu a spojené pocity úzkosti. Samostatnou 
otázkou je péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které za normálních 
okolností spoléhají na podpůrná opatření ve školním prostředí, které v nové situaci často 
absentují. 

2. Dopady na vzdělávání dětí  

Přirozeně největším dopadem je výuka, o níž žáci přijdou, a celková redukce vzdělávání 
daná povahou distančního vzdělávání. Pokud je zvoleno online prostředí jako hlavní pro 
pokračování vzdělávání na dálku, děti jsou odkázány čistě na vybavení a podmínky svého 
domácího prostředí. To významně zvyšuje nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Zatímco 
škola dětem v útlém věku dává autonomii postupně, při distanční formě vzdělávání ji bývá 
od dětí vyžadováno více, než je z vývojového pohledu vhodné. Rodičovská pomoc se stává 
hlavním zdrojem pro disciplínu a kvalitu práce žáka, což dále rozlišuje podmínky pro učení 
mezi dětmi. Mění se také zápisy do škol, otevřené dny nebo realizace plošných zkoušek 
jako je maturita či jednotné přijímací zkoušky.  

3. Dopady na pracovníky školy  

Pedagogičtí pracovníci škol se musí vyrovnat s operativním plánováním výuky na dálku a 
výrazně vyšším objemem komunikace. Pokud učitelé chtějí zachovat dosavadní kvalitu 
pedagogické činnosti, zvyšuje dodatečný objem práce také stres a vyčerpání. Uzavření škol 
má vliv na fyzické pracoviště učitelů, tak na pedagogickou práci obsahově, tedy zajištění 
elektronický nástrojů pro výuku, změnu jejího obsahu a metod a také způsobů hodnocení. 
Uzavření škol nedopadá na všechny pracovníky stejně – viditelné rozdíly jsou i mezi 
pedagogickými (učitelé, asistenti pedagoga, psychologové…) a nepedagogickými 
(pracovníci školní jídelny, uklízeči…) pracovníky navzájem.  

4. Dopady na školy jako instituce  

Školy jsou v důsledku uzavření obzvlášť v začátcích extrémně zatíženy komunikací s 
rodinami a lokálními i státními institucemi. Paralelně musí naplánovat a zajistit svůj chod 
v krizovém období. 4 EDUin, o. p. s., Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 
Praha 1 Společně se snížením personálních kapacit v důsledku uzavření a zdravotních rizik 

                                                 
3 https://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2020/08/Dopady_uzavreni_skol_pandemie_koronaviru.pdf  

https://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2020/08/Dopady_uzavreni_skol_pandemie_koronaviru.pdf
https://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2020/08/Dopady_uzavreni_skol_pandemie_koronaviru.pdf
https://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2020/08/Dopady_uzavreni_skol_pandemie_koronaviru.pdf
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tak většinou operují se zcela jiným personálním rozložením než doposud. Velkou výzvu 
představuje také potřeba připravit zbývající pedagogické pracovníky na online výuku, 
hygienické požadavky apod. V neposlední řadě by škola měla také upravit kurikulum tak, 
aby bylo aplikovatelné na distanční výuku. Celkově pro školy tedy ze situace vyplývají 
ohromné nároky, které v mnoha případech nelze zcela naplnit. Vše následně vede ke 
zvyšování nerovností a celkovému snížení kvality vzdělávání.  

5. Kontext socioekonomického stavu rodiny  

Rodiny samotné jsou významně zatíženy novou povinností zajistit alternativní péči o své 
dítě. Pokud se o ně nemohou starat sami nebo péčí pověřit rodinné příslušníky, musí buď 
pověřit starší sourozence, anebo platit hlídání. Současně na ně doléhají důsledky krize v 
podobě omezení výkonu nebo ztráty zaměstnání. Obzvlášť náročná je situace pro matky a 
otce samoživitele a rodiny bez úspor a s dluhy. U dětí z takových rodin existuje velké riziko, 
že se výrazně zhorší jejich duševní pohoda a ztratí kontakt s učením. To opět přispívá ke 
zvyšování nerovností ve vzdělávání.  

6. Širší ekonomický dopad  

Výzkumníci, jejichž texty a analýzy logický model reflektuje, se zabývali různými 
ekonomickými dopady vyplývajícími z uzavření škol. Vzhledem k tomu, že hlavním cílem 
uzavření škol je snížit šíření nemoci, efektivita těchto nákladů byla vyčíslována různými 
způsoby. Některé výzkumy např. sledovaly měřítka zátěže společnosti způsobené 
nemocemi, tedy vliv uzavření škol na „ztracená léta života v důsledku nemoci“, jiné 
hodnotily dopady na ekonomickou produktivitu a HDP. Obecně lze konstatovat, že 
uzavření škol zvyšuje náklady na alternativní péči a zátěž rodičů a zároveň poměrně snižuje 
populační náklady na zdravotní péči vlivem nižší míry přenosu nemoci.  

7. Kontext zdravotního stavu společnosti  

Uzavření škol se ve zkoumaných zdrojích nejčastěji dávalo do souvislosti se snížením šíření 
nákazy. Studie se rozchází v závěrech, nakolik uzavření škol konkrétně pomáhá omezit 
šíření koronaviru mezi dětmi jako populační skupinou. Ve spojení s dalšími podmínkami 
(např. nošení roušek, sociální distancování) se ale šíření nákazy nepřímo snižuje a správné 
načasování může oddálit vrchol v počtu nakažených. Při uzavírání škol je vždy nezbytné 
myslet na děti zdravotnických pracovníků a dalších složek integrovaného záchranného 
systému. 

8. Kontext vztahu mezi školou, rodinou a žáky (zařazen nad rámec anglického modelu) 

Dlouhodobě připomínanou bariérou rozvoje školství v ČR je nefunkční spolupráce mezi 
rodinou a školou. V kontextu toho si dovolujeme připomenout teze pro spolupráci, které 
nabízí Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) 4: 

 Rodiče jsou zodpovědní za celkový vývoj dítěte, musí být s postupy ve školách 
seznámeni, aby vnímali případné změny jako potřebné, nutné pro uplatnění jejich 
dítěte v životě.  

 Rodiče jsou často sami vzdělavatelé, případně pracují ve firmách, které jsou největšími 
zaměstnavateli v daném území, mají tedy dostatek informací přímo z praxe o 

                                                 
4 

https://projekty.nidv.cz/media/materialy/projekty/strategicke_rizeni/Inspiromaty/INSPIROMAT_6_Spoluprace_

s_rodici.pdf 
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uplatnitelnosti na trhu práce. Rodič tedy není pouze rodičem, ale také zaměstnancem 
nebo i zaměstnavatelem se zkušenostmi a znalostmi, které jsou pro vzdělávání 
důležité.  

 Rodiče mohou být těmi, kdo motivují děti/žáky k přijímání změn, vzdělávacích postupů 
a mají zájem o rozvoj kompetencí ve školách. Rodiče jsou informováni o plánovaných 
aktivitách, jsou s nimi seznámeni dříve, než dojde k jejich realizaci, a díky tomu se sníží 
riziko následného odporu vůči „novým pořádkům“.  

 Pedagogové nevychovávají, nýbrž POUZE vzdělávají – rodiče mohou funkci učitele 
špatně chápat.  

Vzhledem k tomu, že se již nyní ukazuje, že distanční výuka má významný dopad do rodin, 
především těch, které jsou sociálně slabší a kde motivace pro vzdělání dětí není na dostatečné 
úrovni, bude nezbytné zjistit v prostějovských ZŠ stav v těchto oblastech: 

- v kolika případech byly řešeny technické problémy se zajištěním distanční výuky v rodinách 
(PC, internet) 

- v kolika případech byly řešeny problémy s nízkou, příp. žádnou účastí dětí na distanční 
výuce 

- jaké to byly konkrétní problémy   
- jakými zásahy byly problémy vyřešeny a kým  
- kdo tyto kroky koordinoval 
- zda tyto aktivity probíhaly na úrovni města, či si je zajišťovaly jednotlivé školy samy  
- kdo další (např. NNO) spolupracoval 

V případě, že podobné přehledy / analýzy už existují, bylo by vhodné, aby školský odbor a 
náměstek odpovědný za oblast vzdělávání o zjištěných datech informoval komisi školskou a 
zastupitelstvo.  

Znění tohoto návrhu komisi školské je veřejné. Očekáváme k němu podrobnou diskuzi 
v rámci komise školské a především veřejnou debatu se zapojením občanů města. Současně 
předpokládáme na uváděných návrzích aktivní práci příslušných odborů Magistrátu města 
Prostějova, jejíž výstupem budou srozumitelné a transparentní závěry pro další realizaci.  
Oblast vzdělávání v našem městě musí být řešena komplexně a  v souladu s moderními 
trendy 21. století. Hnutí Na rovinu! je připraveno se na tomto řešení aktivně svými 
odborníky podílet. 


