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Zápis z jednání komise pro školství Rady MČ Praha – Čakovice  
 
Datum konání: 21. 9. 2020, 17:00 – 18:00 
Přítomni: Petra Kýhosová, Lenka Hladíková, Iva Nosková, Martin Střelec,        

Michael Lekovski, Jiří Burgstaller, Michal Motyčka 
Zástupce Rady MČ: Jiří Vintiška 
Omluveni: Vojtěch Petráček, Jaroslav Šimáček 
 
Zapsal: Jiří Burgstaller 
 
 
1. Aktuální informace o zahájení školního roku 2020/2021 a opatření školských zařízení 

spojené s pandemickou krizí způsobené šířením COVID-19 
 

● Martin Střelec informoval o bezproblémovém zahájení školní roku 2020/2021 
s ohledem na okolnosti COVID-19 při dodržení manuálu MŠMT 
(https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari) upravující provoz škol. Dále 
informoval, že malé procento rodičů nepovažuje dodržování tohoto manuálu za 
povinné, škola řeší individuálně. V rámci zahájení školního roku proběhly on-line 
schůzky bez větších komplikací. Komunikace s hygienickou stanicí pro konzultace 
aktuálních situací provozu školy je však pomalá. Škola nakupuje nové notebooky 
v počtu 80 ks pro pedagogy. Avšak s novým HW rostou škole provozní výdaje na SW 
a s ním spojené licenční poplatky. Škola disponuje jedním ICT pracovníkem, jehož 
kapacity dostačují pouze k instalaci a předání nových notebooků vyučujícím, 
zřizování přístupových účtů dětem a provozní údržbu ICT HW školy. Pro školení 
pedagogů na využití nástrojů on-line komunikace nemá škola nyní kapacity. Komise 
navrhla externí podporu, kterou vedení školy zváží pro zajištění dostatečné podpory 
všech pedagogů. Při on-line výuce bude škola přednostně využívat SW Microsoft 
Teams 
(https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-softw
are). Jiří Vintiška vyzval Martina Střelce o soupis případných nutných ochranných 
pomůcek pro pedagogický sbor.  
 

● Iva Nosková potvrdila obtížnou komunikaci s hygienickou stanicí a flexibilitou 
komunikace. Zároveň reálně popsala komunikaci s pracovníky hygienické stanice a 
časovou náročnost, která tato komunikace vyžaduje. Gymnázium má od začátku 
školního roku 2 třídy v karanténě na základě doporučení hygienické stanice k min. 
rizik na rozšíření nákazy od pozitivních studentů na COVID-19 na ostatní studenty 
gymnázia a pedagogického sboru.  
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2. Vyhodnocení dotazníku k distančnímu studiu v rámci první vlny pandemie COVID-19 

určený pro rodiče a učitele 
 

● Martin Střelec informoval o výsledku elektronického dotazníku, který měl za cíl 
zhodnotit distanční studium v rámci první vlny pandemie COVID-19 ze strany rodičů a 
učitelů. Častými body byl přístup k studijním materiálům a jejich papírové podobě 
nebo zadávání termínů plnění domácích úkolů. Výsledky dotazníku si vedení školy a 
pracovní skupina vytvořená k COVID-19 vyhodnotí. Na dotazník reagovalo 365 rodičů 
a 55 učitelů. Výsledky dotazníku byly členům komise poskytnuty. V rámci přechodu 
na on-line studium bylo doporučeno prověřit možnosti licencí k e-učebnicím. Je však 
nutno brát zřetel na technické možnosti studentů vč. připojení na internet.  

● Michael Lekovski opakovaně upozornil na nedodržení elementárních pravidel u 
dotazníkového šetření a to, co je nazýváno “dotazníkem k distančnímu studiu v 
rámci první vlny pandemie COVID-19” nelze v žádném případě, v tomto smyslu, tedy 
jako validně provedené dotazníkové šetření, zvláště na výstupu tvrdých dat,  vnímat. 
Jednoho z hlavních deklarovaných cílů, zisku měkkých dat od potenciálně 
ohrožených/silně dotčených skupin, se z důvodu absence zajištění odezvy této 
skupiny, nepodařilo objektivně získat - a naopak je vysoce pravděpodobné, že jejich 
zdrojem je skupina na opačné straně spektra. Celý výstup je na úrovni výsledku 
dobrovolné ankety nad množinou nespecifikovaného spektra respondentů, prakticky 
umožňující volnou interpretaci - a jako k takovému je k němu nutno přistupovat. 

 
3. Centrum environmentálního vzdělávání Miškovice 
 

● Michael Lekovski informoval o pozastavení projektového záměru environmentálního 
vzdělávání Miškovice jako doplňku edukačních a sociálních struktur v oblasti fauny a 
flory z důvodu probíhající pandemie a v té souvislosti pozastavených realizačních 
úkonů, včetně řešení financování projektu.  

 
4. Možnosti výuky děti mimo školu – zahradnické práce a hodiny tělesné výuky – vhodné 

prostory, školy v přírodě/lyžařské výcviky  
 

● Martin Střelec informoval, že žádná zvláštní výuka mimo školní budovu jako 
případné opatření k COVID-19 není školou zavedena. Přesto škola standardně 
plánuje školy v přírodě či lyžařské kurzy bez omezení. Vedení školy podporuje tyto 
akce, pokud se na nich vyskytuje homogenní skupina dětí a vyučujících. Zrušení 
těchto akcí bude reagovat na aktuální hygienickou situaci. Škola omezí zejména 
společenské akce, které byly realizovány na půdě školy či MČ a docházelo by tak 
sdružování velkého počtu dětí napříč ročníky vč. jejich rodičů a rodinných 
příslušníků.  
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5. Bezpečné přechody 
 

● Jiří Vintiška informoval, že v současné době byli vybráni dva uchazeči, které nechá 
MČ v nejbližší době proškolit pro výkon kontrolní činnosti na přechod MČ. Zároveň 
MČ zváží další informační kampaň na doplnění dalších pověřených osob. Současní 
uchazeči budou součástí pilotního provozu.  

 
6. Spolupráce ZŠ a ČVUT, spolupráce 2020/2021 
 

● Martin Střelec informoval, že škola, především z důvodu řešení aktuální 
pandemické situace, nepřipravila pro školní rok 2020/2021 žádná nové aktivity 
spolupráce s ČVUT a požádal členy komise o možné podněty, ke kterým by svolal 
osobní jednání.  

 
 
7. Ostatní 
 

● Členové komise mají možnost zaslat podněty k novému webu MČ, části školství, 
Jiřímu Burgstallerovi do 31. 10. 2020. Současná podoba 
http://www.cakovice.cz/MESTSKA-CAST/Skolstvi.  
 

● Další zasedání komise se uskuteční 10. prosince 2020.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cakovice.cz/MESTSKA-CAST/Skolstvi

