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Vážení rodiče, milí čtenáři,  

V úvodu nového listu vám všem 

chci ještě jednou popřát do 

nového roku hodně zdraví, 

spokojenosti a také trpělivost při 

zvládání současné situace. 

 

Když jsem na konci školního roku 

2019/2020 psala INFO list ŘŠ 

Speciál, moc jsem si přála, aby to 

bylo vydání výjimečné a víckrát se 

neopakovalo. Posunuli jsme se sice 

v čase, končí nám první pololetí 

školního roku 2020/2021, ale 

bohužel nám s krátkými pauzami 

stále pokračuje distanční výuka 

pro většinu žáků.  

Víme, že i pro rodiče je celá 

distanční výuka velmi náročná a 

znovu děkuji za váš čas a podporu, 

kterou dětem věnujete.  

Jistě nám všem dělá velkou 

starost, jak práci na dálku co 

nejobjektivněji hodnotit. Materiál 

MŠMT nám moc nepomáhá. 

Rozhodnutí je vždy na řediteli 

školy. 

Protože naši učitelé po celou dobu 

distanční výuky (dále jen DV) 

poskytují žákům i jejich rodičům 

slovní zpětnou vazbu o průběhu a 

výsledcích vzdělávání, sbírají 

materiály pro slovní hodnocení i 

hodnocení známkami, mají 

dostatek podkladů pro zhodnocení 

celého pololetí při hodnocení 

přihlíží k podkladům z doby 

prezenční výuky v měsíci září a 

počátku října, z období DV i 

k celkovému přístupu žáka k DV.  
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Na pedagogické radě dne 

20.ledna 2021 bylo schváleno 

hodnocení některých 

výchovných předmětů (TV, HV, 

VV a PČ) známkou jedna u všech 

žáků I. i II. stupně. 

Na co se tedy zaměřit v příštím 

období? Doporučení MŠMT 

jsou: 

 Pravidelná účast na distanční 

výuce  

 Aktivita při DV  

 Osvojování nových 

dovedností při komunikaci 

v prostředí platforem s učiteli 

i spolužáky 

 Řešení problémů spojených 

s DV, tvořivost, 

adaptabilita,… 

 Schopnost organizovat si čas 

a učení v podmínkách, 

v nichž žák výrazně přebírá 

odpovědnost za svoji práci 

 Vytváření prostředí pro učení 

doma 

 Vytváření osobního učebního 

prostředí v digitálním 

zařízení (třídění osobních 

složek apod.) 

 Osvojení nových digitálních 

kompetencí při DV synchronní 

i asynchronní 

 Podpora spolužáků při DV 

 Včasnost, kvalita, tvořivost při 

plnění zadávaných úkolů 

 Ochota plnit další doplňkové 

úkoly 

 Zapamatování si znalostí 

získaných při DV a propojení 

s dříve získanými znalostmi a 

dovednostmi i v dalším 

procesu učení 

 Vedení osobního portfolia žáka 

v listinné i digitální podobě. 

Všechna tato doporučení jsou 

nastavena tak, že jsou využitelná 

nejen v rámci DV, ale i v běžném 

osobním i pracovním životě. 

Berme tedy současné 

nestandartní období jako 

příležitost. 

Aktivity školy 

I když žáci do školy nemohou, 

nezahálíme a stále se snažíme 

plnit plánované aktivity. 

V měsíci říjnu se konaly volby do 

školské rady a následně i dvě 
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schůzky. V listopadu jsme zažádali 

o dotaci MŠMT na podporu 

vzdělávání ŠABLONY III. Celková 

částka 100% dotace činí přes 

800 000 Kč. Bude čerpána na 

personální podporu dětem v MŠ a 

žákům v ZŠ, na vzdělávání učitelů a 

na projektovou výuku ve školce, 

škole i mimo školu.  

Za významného finančního 

přispění KPŠ se podařilo instalovat 

polepy na schody, které prostory 

školy nejen zkrášlují, ale žáky i učí.  

 

Směrová růžice ve vestibulu 

naviguje na třídy, kanceláře, 

družinu, jídelnu, tělocvičnu a další 

prostory školy. 

Vyjmenovaná slova a násobilka 

jsou nalepeny na schodišti ze šaten 

k jídelně.  

Fyzikální a chemické vzorce, 

nejvýznamnější historické události 

a dále vybraná slovesa v českém, 

anglickém, německém a ruském 

jazyce uvidíte na schodišti v křídle 

II. stupně.               DĚKUJEME KPŠ ! 

 

Společně se zřizovatelem 

připravujeme terénní úpravy 

v zahradě za jídelnou a v jarních 

měsících počítáme také s prací 

žáků v rámci přírodovědných 
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předmětů nebo praktických 

činností. Tak snad to už vyjde . 

O jarních prázdninách proběhne 

rekonstrukce kanceláře zástupce 

ředitele a sekretářky školy 

(podlaha, výmalba, nábytek). 

V nejbližších dnech dojde 

k výměně stávajícího, velmi 

poruchového, elektronického 

systému otevírání vchodových 

dveří. Věříme, že se tak vyřeší 

dlouhodobé nepříjemné problémy 

s dostupností školy pro rodiče a 

další návštěvy. 

Učitelé již mohou pracovat na 

nových noteboocích z příspěvku 

ministerstva školství. Zařízení je 

pro ně velkou pomocí nejen při 

distanční výuce, ale i v běžném 

provozu při práci v kabinetech. 

Stále doufáme, že se v březnovém 

týdnu uskuteční lyžařský výcvikový 

kurz v Krkonoších pro žáky 

sedmých tříd. Plánujeme jarní 

tvořeníi projektový Den Země a 

další pravidelné aktivity, ale jisto 

to není. Proto jsme se rozhodli 

dlouhé období bez osobního 

kontaktu se žáky osvěžit alespoň  

vyhlášením dvou soutěží. Jedna na 

téma ODPADY a druhá na téma 

DOPRAVA KOLEM NÁS. Čtěte dále! 

 

Velká výzva pro zájemce 

Odpady kolem nás – nekonečné 

téma. Po rozhovoru s panem 

starostou a po zkušenosti 

s videonahrávkou našich bývalých 

žáků Šimona a Matěje na téma 

třídění odpadů, máme pro žáky 

novou výzvu. Jednotlivci nebo 

skupiny žáků mohou vytvořit 

barevný plakát, video, 

fotoreportáž, komiks nebo jiný 

formát práce s tematikou čistoty 

obce, třídění, ukládání a likvidace 

odpadů, recyklace apod. 

Podrobnější informace poskytne 

pan starosta, paní učitelka Jírková 

nebo ředitelka školy. K dispozici 

může žák nebo skupina dostat 

školní NB s nainstalovaným 

animačním programem pro tvorbu 
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animovaného filmu na zadané 

téma, případně další potřebné 

pomůcky a zařízení.  

 

Stejná pravidla a podmínky platí i 

pro soutěž na téma DOPRAVA 

KOLEM NÁS. Bližší informace 

najdete na webových stránkách 

školy a byly již poskytnuty i 

prostřednictvím e-třídnice. 

Každá aktivita se má náležitě 

ocenit, a proto budou i žáci 

zapojeni do výzvy odměněni. 

Nejvyšší odměnou za soutěž 

k odpadům bude celodenní výlet 

s návštěvou vybraného EKO centra 

v kraji Vysočina. Za soutěž 

DOPRAVA KOLEM NÁS budou 

úspěšné práce odměněny 

doplňkovou výbavou na jízdní 

kolo. TAK S CHUTÍ DO TOHO ! 

Přijímací zkoušky na střední školy 

a víceletá gymnázia 

Schůzka rodičů žáků deváté třídy a 

zájemců z řad žáků páté třídy se 

konala dne 20. ledna 2021. rodiče 

dostali zápisový lístek a písemné 

informace o podávání přihlášek a 

konání přijímacích zkoušek. Vzor 

přihlášky najdete také na 

webových stránkách školy. 

Z důvodu dlouhodobé osobní 

nepřítomnosti žáků ve výuce 

budou i přijímací zkoušky 

nastaveny jinak než obvykle. 

Povinné státní jednotné přijímací 

zkoušky se budou konat pouze 

v případě víceletých gymnázií. I 

v tomto školním roce se nám 

několik žáků na gymnázia hlásí. 

Ředitelé čtyřletých gymnázií a 

ostatních středních škol se mohou 

rozhodnout, zda se na jejich škole 

budou konat státní jednotné 

přijímací zkoušky nebo si nastaví 

zkoušky vlastní. Variantou je také 

přijetí bez přijímacích zkoušek 

v případě škol, kde je zájem o 

maturitní obory nižší, než je 

nabídka školy. 
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Příprava žáků na přijímací zkoušky 

je v tuto chvíli hlavně jejich rukou. 

Učitelé matematiky a českého 

jazyka jsou připraveni poskytnout 

pomoc i individuální konzultace ve 

škole. 

Testování žáků 

V tomto školním roce mělo 

probíhat výběrové testování ČŠI 

žáků pátého a devátého ročníku. 

Vzhledem k situaci a dlouhotrvající 

distanční výuce ČŠI od testování 

upustila, ale nabídla ředitelům škol 

dobrovolné zapojení do testování. 

Cílem tohoto náhradního testování 

by mohlo být zjištění výsledků 

vzdělávání za období DV. Termín 

testování je nastaven na období 

únor – březen 2021. pokud 

budoue žáci přítomni ve škole, 

zúčastní se pátá třída 

v předmětech matematika a český 

jazyk, sedmá třída v předmětu 

anglický jazyk a devátá třída také 

v matematice a českém jazyce. Pro 

žáky deváté třídy může být 

výsledek testů dobrou nápovědou 

toho, jak jsou připraveni na 

přijímací zkoušky. 

Zápis do I. třídy a do MŠ 

Pokud to epidemiologická situace 

dovolí, zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 

pro školní rok 2021/2022 se 

uskuteční ve čtvrtek 15. dubna 

2021. zápis se bude týkat dětí 

narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 

2015. děti, kterým byl v roce 2020 

povolen odklad začátku povinné 

školní docházky, již k zápisu 

nemusí. 

Zápis dětí do MŠ je naplánován na 

čtvrtek 6. května 2021. 

 

 TĚŠÍME SE NA VÁS, DĚTI  

Na závěr popřeji ještě jednou 

hodně zdraví, pozitivní náladu. 

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ  


