
 
Co se děje v naší škole 

 

Letošní školní rok se nesmazatelně zapíše do historie vzdělávání nejen na naší škole. 

Nouzový stav a karanténa nás postavili před výzvu, jak pokračovat ve vzdělávání. Už v 

minulém článku jste se seznámili s tím, jak učitelé pracují a jaké problémy se řeší na obou 

stranách. Do distančního vzdělávání se zapojili všichni pedagogové školy, velmi aktivně 

pracovaly asistentky a vychovatelky ŠD, které pracovaly s dětmi se SVP podle zadání 

kmenových učitelů a speciální pedagožky.  

Všem moc děkujeme. 

 

Chtěli bychom ještě jednou poděkovat také všem rodičům za jejich ochotu, zpětnou 

vazbu a snahu. Moc si toho vážíme. 

 

V květnu se uvolnila možnost přítomnosti některých žáků ve škole. Nejprve nastoupili k 

přípravě na přijímací zkoušky deváťáci. Za zpřísněných hygienických podmínek se v 

hudebně pustili do zopakování učiva a procvičení didaktických testů. Možnost využili všichni 

žáci, kteří pak 8. 6. absolvovali jednotnou přijímací zkoušku.  

Po deváťácích následovali žáci 1. stupně, kteří se mohli vrátit do školy od 25. 5. Jednalo se 

o dobrovolné školní skupiny, ostatní žáci pak pokračovali ve vzdělávání doma. Možnost 

docházky do školy zvolilo cca 70% žáků, kteří byli rozděleni do 12 skupin. Vedle ročníkových 

skupin máme i skupinky pro žáky se SVP, kde se jim věnuje speciální pedagožka a 

asistentky. Na základě manuálů máme na chodbách i další koordinátory, kteří dohlížejí na 

povinné rozestupy a zvýšené hygienické požadavky. Také jsou k dispozici pro případ, kdy by 

měl nějaký žák zdravotní potíže. K měření teploty škola také zakoupila bezkontaktní 

teploměr. 

Ve skupinkách děti procvičují češtinu, matematiku, angličtinu a také mají různé další aktivity. 

Jednou z nich byla i návštěva výstavy. 

 

Fenomén Igráček 

Kdo by neznal Igráčka! Tato dnes již kultovní figurka provázela celé generaci dětí. Letos v 

době pandemie se také Igráček zapojil do pomoci, ve speciálních sériích byly vyrobeny 

figurky s rouškami. Nejen tyto postavičky, ale i celé rématické soubory naleznete na výstavě 

Fenomén Igráček. Díky herně se i dospělí mohou vrátit do dětských let. Naši žáci si nemohli 

nechat ujít tuto možnost a postupně navštěvují výstavu. A jak sami říkali, rádi by si pohráli 

ještě víc. Co říkáte, nepůjdete znovu se svými dětmi? 

 



 
 

Na začátku června se do školy také vrátili žáci 2. stupně. tentokrát to bylo formou konzultací 

a třídnických hodin. Pedagogové zvážili, které předměty je potřeba konzultovat kvůli učivu, 

kde naopak fungovala online výuka bez problémů, a následně byly žákům nabídnuty 

možnosti konzultací. K dispozici byla také omezená kapacita školy, jak už víte, probíhá velká 

rekonstrukce odborných učeben, skleníku a další úpravy v rámci IROP. 

Zde byl zájem cca 50 - 60%, žáci obdrželi rozpisy, kdy který předmět bude mít konzultaci a 

také museli dodat čestná prohlášení a dodržovat nařízená hygienická opatření. Veškeré 

informace se zveřejňují na webu školy a dostávají je rodiče a žáci prostřednictvím aplikace 

Bakaláři. Tam také rodiče obdrží vše ke zakončení školního roku včetně způsobů vydání 

vysvědčení. Učebnice na další rok žáci obdrží v září 2020.  

Žijeme dobu plnou výzev a jsme přesvědčeni, že se nám daří společně pracovat a vzájemně 

se učit. Vše, co jsme si prožili a co teď řešíme, nás posouvá dopředu a až jednou budeme 

na tuto dobu vzpomínat, tak věříme, že jen v tom dobrém. 
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