
Vážená paní ředitelko, 
Vážený pane řediteli, 
Vážená paní, 
Vážený pane, 
 
dne 4.4.2020 zveřejnilo MŠMT materiál s názvem MŠMT: Doporučené postupy pro 
školy v období vzdělávání na dálku. Jelikož se z našeho hlediska jedná o zcela zásadní 
materiál, chtěli bychom Vás na něj upozornit. Můžete jej nalézt zde. 
Dále Vás upozorňujeme na materiál s názvem Rozhovor s Ondřejem Kaniou na téma 
týkající se stávajícího nouzového stavu v České republice, který 
naleznete zde. Ondřej Kania se řadí mezi nejpopulárnější osobnosti současného českého 
školství, byl časopisem Forbes jako jediný Čech zařazen do žebříčku 30 under 30. Současně 
upozorňujeme, že jsme si pro Vás připravili rozhovory i s dalšími osobnostmi, které Vám 
budeme následně přinášet v následujících dnech. 
Také bychom Vás chtěli upozornit na sadu materiálů, které se týkají tématiky koronaviru, 
jako jsou: 
- EDULAB+Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy: Zpětná vazba při online 
výuce (doporučení) - zde 
- Ministerstvo: Učitelé by nyní při výuce na dálku neměli známkovat - zde 
- Informace pro příjemce OPZ k realizaci aktivit a způsobilosti výdajů v době 
nouzového stavu v ČR (OP Zaměstnanost) - zde 
- Monika Šimůnková k porodům a omezením návštěv ve zdravotnických 
zařízeních - zde 
- MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ - zde 
- Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a 
odpovědi - zde 
- Důležitost primární prevence po znovuotevření škol - zde 
- Finanční správa: Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem -
 zde 
- MZ ČR: Manuál pro občany: Práva a povinnosti za nouzového stavu - zde 
- Škola v pyžamu. Projekt pro ulehčení života učitelům i zoufalým rodičům - zde 
Pro tyto účely jsme vytvořili zcela novou sekci řešící příslušnou problematiku s 
názvem Koronavirus a školy, kterou naleznete v naší službě Vzdělávání Věc 
veřejná zde. Jakékoliv novinky z příslušné problematiky pak budeme samozřejmě vkládat 
do této sekce. 
Dále Vás upozorňujeme na materiál s názvem Zpětná vazba při online výuce, který 
naleznete zde. 
Závěrem Vás informujeme o tématu, o kterém právě diskutujeme. Jedná se o téma 
„Maturity, závěrečné a přijímací zkoušky letos v nouzovém módu", které 
naleznete zde. Můžete také hlasovat v naší anketě, kterou naleznete v pravé dolní části úvodní 
stránky. Téma ankety zní „Školy by v období řádění koronaviru měly ...." V 
neposlední řadě Vám pak doporučujeme téma v naší službě Řešíme s Vámi. Tématem pro 
tento týden je nabídka firmy TEPfactor - zábavní centrum v oblasti dětské zábavy. 
Samotné téma můžete řešit, případně získat informace, proklikem v horní části obrazovky. 
S pozdravem a přáním hezkého dne 
 
Mgr. Dalibor Fusek 
VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY 
tel.: 734593741 
email: vzdelavacisluzby@seznam.cz 
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