
„Škola v pyžamu“ 

 
Tak by se mohla podle slov žáků 2. stupně nazvat současná školní výuka, neboť mnozí z nich 

začínají vyučovací den opravdu v pyžamech a až v průběhu dopoledne se převlékají z nočních 

úborů do běžného denního oblečení. Za poslední rok chodili žáci 2. stupně do školy asi 10 

týdnů a zbylou část absolvovali na dálku. Asi toho už všichni máme tzv. po krk a vyhlídky na 

změnu jsou zatím nejasné. Učitelům i žákům chybí osobní kontakt, děti ztrácejí chuť do učení 

a i premianti a nadané děti postupně přichází o vnitřní motivaci.  

 

Svým žákům jsem v prosinci loňského roku položila následující otázky:   
Co považuješ za plusy a mínusy distanční výuky? Co ti nejvíc v této době chybí?  

Téměř všichni se shodli na tom, že nejvíce jim chybí přítomnost ve škole a osobní kontakt se 

spolužáky a vyučujícími. 

Po několika měsících se k tématu vracím a otázky jsem rozšířila na:  
Těšíš se už do školy, nebo by ti nevadilo, kdyby distanční výuka i nadále přetrvávala?   
Máš nějakou vtipnou historku z on–line vyučování?  

Zde jsou některé z odpovědí a hned na začátku uvádím tu, která současnou situaci vystihuje 

podle mého názoru nejlépe: 

Otázka: Máš nějakou vtipnou historku z on–line vyučování?  

Odpověď: Ne, nejlepší historky se dějí v pravé škole.  
 

 A tady jsou další reakce: 

 Jednou, když jsem se učil, tak přišel můj pes do mého pokoje. Pak svým čumákem 

zmáčkl tlačítko na stop/start a tak mi vypl celý počítač.  

 Nepamatuji si, kdy to bylo, ani jaký předmět to byl, ale pamatuji si, když mi uprostřed 

hodiny skočil můj kocour na stůl a lehl si na moji klávesnici. Hlavu si položil na můj 

reproduktor a opřel se o monitor, za chvíli už spal. Když jsem se ho snažila zvednout, 

omylem jsem se odpojila z hodiny. Na hodinu jsem se hned zpátky připojila a naštěstí 

si nikdo nevšiml, že jsem se odpojila.    

 Zapomněl jsem si vypnout mikrofon a celá třída slyšela, jak si domlouvám oběd.   

 Nejvíce mi chybí škola. A procházky do školy a zpět.  

 Popravdě je mi to jedno, jak se učím, já vydržím obojí (pozn. distanční i prezenční 

výuku).  

 Nevidíme se, neslyšíme či nevidíme živé reakce, krátké přestávky, někdy se hodiny 

přetahují, více úkolů, více písemek, někdy se učitel seká, ale my taky, občas se nevidí 

sdílená obrazovka, vypadávají internety, nejde mikrofon či celé teamsy.  

 Rozhodně bych do školy šel, ale mohla by být aspoň jednou týdně online výuka.  

 Chybí mi tělocvik, bolí mě oči z online hodin, vadí  mi, že nemáme skoro žádné 

přestávky a vyhovuje mi, že se můžu kdykoliv najíst.   

 Moc se těším do školy, už mě nebaví online hodiny.  

 Nemusím se převlékat z pyžama, mám více času na psa (po škole), ale mluvím s 

počítačem, chybí mi spolužáci.  

 Těším se do školy. 

 Nemusím brzo stávat, mám hodně času, ve středu máme první hodinu až v 8:55, můžu 

být v pyžamu.  

 Máme malé přestávky, pořád někomu vypadává teams.  



 Chybí mi kroužky, chybí mi společnost spolužáků.  

 Ano, šla bych do školy a ráda, protože mamka musí pořad vařit.  

 Za plusy považuji to, že můžu trávit čas víc venku a že se nemusím ráno honit. Taky 

jsem ráda, že nemáme podle mě ne úplně důležité předměty (HV, TV, VV...), tím 

pádem mám více času na učení a přípravu na písemky.   

 Chybí mi prostředí a atmosféra školy, výlety.  

 Kdyby to šlo, tak bych se do školy vrátila ráda.  

 Chybí mi kontakt se spolužáky a kamarády.  

 Už bych šel do školy, protože mě nebaví sedět pořád doma. 

 Chybí osobní kontakty, škola, úsměv, smích.  

 Radši bych brala školu (pokud se do ní ještě vůbec někdy dostanu), v online výuce je 

to občas strašně chaotické, pak mi taky hodně vadí technické problémy, většinou 

se nevidíme, ve škole nám to líp vysvětlí a můžou vidět naše reakce, někdy učitelé 

čtou hodně rychle, pak taky ve škole jsou různé pomůcky - na přírodopis 

mikroskop, na zeměpis glóbus, mapy atd. A ve škole je větší sranda.  

 Myslím si, že by už bylo lepší jít do školy, kdyby to šlo.  

  

 

Deváťáci vítají změnu termínu 

Na začátku března oznámilo MŠMT změnu termínů konání jednotné přijímací zkoušky na 

střední školy a víceletá gymnázia. První řádný termín je stanoven nově na 3. května 2021, 

druhý řádný termín na 4. května 2021. Pro víceletá gymnázia platí termíny 5. a 6. května.  

Žáci naší 9. třídy posunutí termínu přijímacích zkoušek o tři týdny vítají a tuto dobu využijí 

spolu s vyučujícími k intenzivní přípravě na zkoušky. 

 

Polepy schodů  

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) a částečně z vlastních 

prostředků  jsme jedno schodiště v přístavbě školy vylepšili barevnými tematickými polepy 

na míru, a to jak obsahově, tak grafickým zpracováním. Polepy jsou velmi kvalitní a nápadité, 

takže vydrží jednak každodenní provoz (pohyb na schodech a úklid) a zároveň celkově 

„prokoukla“ celá chodba se schodištěm.  

Přední strany schodů jsou denně v zorném poli žáků, a proto je ideální tímto způsobem 

schody využít. Věříme, že žáky novinka zaujme a že je třeba bude motivovat k vzdělávacím 

činnostem v době přestávek nebo při odpoledních činnostech ve školní družině.  

 

      PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitelky školy 


