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Stanovisko Komise pro energetické školství Českého svazu zaměstnavatelů v energetice 
(dále také „Komise“) k materiálu „Výstupy z Analýzy distanční výuky na středních školách“.  
 
Písemný komentář a doporučení:  
 
Na základě diskuse v komisi lze konstatovat, že dokument „Analýza distanční výuky na 
středních školách“, zpracovaný společností Kalibro, považujeme za přehledný, vyvážený a 
odpovídající realitě členských středních škol ČSZE.  Výhodou je, že nebyla sledována pouze 

jedna skupina respondentů, ale že došlo k názorovému ověření u více skupin, na které měl 
distanční způsob vzdělávání přímý dopad. Samotný dotazník byl pro školy srozumitelný a 
souhrnné výsledky kopírují zjištění, která byla na školách prováděna spíše neformálně.  
Výsledky jsou celkem zajímavé. I proto, že jsou ve třech úrovních – žáci, učitelé a vedení 
školy. A také proto, že je lze porovnat s tím, co se dělo v každé jednotlivé škole a proto, že 
vyvrací nebo potvrzují (jde o úhel pohledu) názory o obtížnosti, nemožnosti, časové a 
vzdělávací náročnosti distanční výuky. 
 
V době jarního (druhé pololetí školního roku 2019/2020) opatření k zákazu přítomnosti žáků 
na vzdělávání ve školách, neprobíhal tedy odborný výcvik a praktické vyučování ve školách a 
ani ve firmách. Někteří žáci však dále docházeli do "svých nasmlouvaných" firem (různé 
formy pracovně právních vztahů) a pokračovali v tom i o prázdninách. Školy pak často 
zohledňovaly hodnocení od zaměstnavatelů do celkového hodnocení žáka. I přes zvýšenou 
míru bezpečnostních opatření bylo dobré, že se firmy pro žáky ze středních škol zcela 
neuzavřely a spolupracovaly i nadále bez omezení. 
 
V září 2020 žáci, kde školy měly nasmlouvané firmy pro školní rok 2020/2021 už z období 
před letními prázdninami a v průběhu prázdnin, do firem vesměs nastoupili. Z důvodu 
mimořádných opatření ve firmách, nepřijalo žáky cca 10% společností (firem).  
Ozvaly se ale mnohé firmy s tím, že chtějí původní počet nasmlouvaných žáků navýšit nebo 

další firmy, které se školami třeba už někdy spolupracovaly. 
Rozhodně se dá tvrdit, že spolupráce se sociálními partnery pokračovala i nadále, a zájem o 
žáky, přetrvával. 
Toto období přineslo i nový model spolupráce. Firmy nařídily některé dny v týdnu svým 
zaměstnancům práci z domova (home office) nebo došlo ke zkrácení pracovního týdne 
v rámci překážky na straně zaměstnavatele a škola byla pak povinna pro žáky zajistit odborný 
výcvik opět ve vlastních prostorách. Tuto situaci nehodnotíme negativně. Je to pro nás 
konstatování, že vývoj na trhu práce může znamenat výkyvy a že je tedy nutné, aby školy 
disponovaly dobrým zázemím pro vlastní praktické vyučování. Zároveň jde o signál, že i do 
řady budoucích povolání, kde bychom to nepředpokládali, vstupují nové formy pracovních 
postupů a vztahů.  
 
Je zřejmé, že ani Covid-19 nezmění demografii a rozložení výstupů ze vzdělání. Firmy se tudíž 
snaží místa pro realizaci praktického vyučování zachovat. Nicméně se také ukázala 
skutečnost, že stabilní je to tam, kde je navázána dlouhodobá spolupráce, která není 
jednostranná. Podle neformálního rychlého šetření se ukazuje, že některé školy vykazují na 
provozech nejvíce žáků za posledních 10 let. Jiná situace ale nastala u jiných, tzv. službových 
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oborů. Tam je evidován menší zájem firem o spolupráci se školami, což je zcela pochopitelné. 
Příkladem opačným, s enormním zájmem o zapojení žáků do provozních podmínek, jsou žáci 
a studenti zdravotnických a sociálních zaměření SŠ a VOŠ. Zde probíhalo vytěžení žáků škol 
ve dvou formách: jednak na bázi dobrovolného vstupu do pracovně právních vztahů ve 
zdravotnických a sociálních zařízeních a jednak na základě nařízení vlády k „pracovní 
povinnosti“ těch, kteří v těchto oborech dovršili věku 18 let. Jsme přesvědčeni, že kromě 
pomoci těmto zařízením a tedy veřejnosti, má tento výkon praxe obrovský přínos pro žáky a 
další spolupráci škol s těmito zařízeními. Patří jim velké poděkování.  
Závěr:  

1. Mimořádné stavy a situace ukázaly, že školy a podniky (zaměstnavatelé) jsou schopni 

se na zajištění průběhu praktického vyučování v reálním prostředí zaměstnavatelů 
dohodnout.  

2. Také ukázaly na dobrou operativní komunikaci.  
3. Ukázaly, že žáci i učitelé jsou schopni náročnou organizaci výuky zvládnout.  
4. Přinesly však na příkladu sociálních a zdravotních oborů také postřeh, že skloubit 

systém distančního způsobu vzdělávání a vlastní praxe v zařízeních, je velmi náročné 
a zatěžující.  

5. Potvrdily také, že je nutné, aby měly školy i své vlastní zázemí pro řádné praktické 
vyučování v těch případech, kdy dojde k omezení přítomnosti žáků v reálném 
prostředí zaměstnavatelů.  

6. Přinesly nutnost zvýšit kompetence jak žáků, tak učitelů, v oblasti digitální 
gramotnosti, a to i se zaměřením na virtuální realitu jako vhodný doplněk vzdělávání.  

7. Ukázaly, že distanční způsoby vzdělávání nemohou nahradit na střední škole 
prezenční vzdělávání. To hlavně v praktickém vyučování a u závěrečných ročníků, 
které se připravují na závěrečnou či maturitní zkoušku. Sociální rozměr, který 
prezenční výuka v sobě zahrnuje má velký vliv na vytváření pracovních kompetencí a 
morálně volních vlastností, nutných pro další profesní život.  

8. Ukázaly na nutnost posílit také, jako na ZŠ, objem prostředků pro modernizaci škol 
v oblasti ICT vybavení.  
 

Zpracoval: Ing. Štěpán Harašta, s pomocí odborníků ze škol ČSZE Mgr. Jana Mareše, MBA,  
Ing. Tomáše Führer a Bohumila Sobotky 
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