
Další online výuka by byla pro učební obory katastrofa, varuje 
ředitel. Už teď řeší velké absence 

Pandemie koronaviru po celém Česku výrazně zasáhla žáky a studenty po celém Česku. Ti se 

museli měsíce učit doma a s učiteli se vídali jen skrze obrazovky počítačů. Přestože politici teď 

slibují, že k další plošné uzavírce už nedojde, mezi některými řediteli středních odborných škol 

panuje obava, že studenti opět přijdou o nezbytné hodiny praktické výuky, která je pro 

uplatnění například u učebních oborů klíčová. 

 

Na dopady plošného uzavření škol upozorňuje ředitel pražské Střední odborné školy Jarov 
Miloslav Janeček. Vyučují tu obory jako například klempíř, instalatér nebo pokrývač a řadu 
dalších. 

Už loni tu studenti kvůli covidu přišli o stovky hodin ve školních dílnách. „Uzavírání škol již 
zasáhlo dva minulé školní roky, takže například pro žáky učebních oborů, jejichž studium trvá 
tři roky, by pokračování online výuky i v letošním školním roce byla katastrofa,“ uvedl. Odborná 
výuka se ale podle ředitele distančně vyučovat nedá. 

Nebylo prý úplně šťastné rozhodnutí zavírat školy plošně. Ministerstvo školství by se podle něho mělo 

zabývat individuálními podmínkami pro různé typy škol, protože právě odborná výuka to odnesla 

nejvíce. Upozorňuje na to, že se během ní dá minimalizovat nebezpečí nákazy, protože probíhá v 

malých skupinách a často i ve venkovních prostorách. 

Školy by měly rozhodovat samy 

Pokud by se tedy situace zhoršila a mělo by dojít na další uzavírání škol, měla by se situace 
vyhodnocovat individuálně. „Bylo by dobré, aby školy měly jasnou pravomoc zavést podle 
svých podmínek v případě potřeby distanční výuku,“ myslí si ředitel jarovské školy. Teď mohou 
zavést distanční výuku, jen pokud hygiena nařídí karanténu polovině třídy nebo nejméně 
polovině školy. Pro učitele je také velmi vyčerpávající, když musí učit část třídy prezenčně a 
část na dálku. 

Velké množství absencí 

Kromě toho se teď školy také potýkají s podzimní vlnou respiračních onemocnění, což má za 
následek další absence. „Víme, že hodně žáků při respiračních problémech vůbec nejde k 
lékaři ani na test. Prostě zůstanou na dva týdny doma, čemuž jsme pochopitelně rádi, ale 
nikdo neví, jestli zrovna prodělávají covid, či nikoliv,“ upozornil ředitel. 

Na Jarově studuje 1400 žáků a během listopadu jich denně chybělo z různých důvodů 
průměrně 300. Kvůli onemocnění chybí i učitelé. Aktuálně tu sice nemají žádnou uzavřenou 
třídu, ale v karanténě nebo izolaci je více než 40 žáků i několik učitelů. Kvůli epidemické situaci 
také probíhají třídní schůzky nebo pedagogické rady online. 


