Co nového u nás ve škole – Škola frčí!
Všichni děláme maximum pro to, aby byly negativní dopady distanční výuky pro žáky co nejmenší.
Naše on-line výuka začala postupně fungovat na platformě Google Classroom už zjara 2020, od
loňského podzimu frčí plným proudem v celé škole napříč ročníky i předměty. A aby byly podmínky v
jednotlivých třídách vyvážené, stanovili jsme si minimální počty on-line odučených hodin za týden.
Početnější třídy dělíme na menší studijní skupinky, pořádáme on-line třídnické hodiny, čtenářské
dílny i doučování. Virtuální třídy jsou plné různých aktivit, úkolů, testíků, řada z nich je i náplní on-line
hodin, tedy Meetů.
Takže i když je škola oficiálně zavřená, ta naše stále frčí. A velmi nás těší, že si naší aktivity všímají
nejen rodiče, ale i třeba oficiální weby, jako je web pedagogicke.info
(http://www.pedagogicke.info/2021/03/zs-velke-opatovice-skola-frci.html), spolek Pedagogická
komora a řada dalších.

Těšíme se na budoucí prvňáčky a staráme se o předškoláčky
Jako pověřená škola máme nyní v péči i několik předškoláků. Protože je jejich vzdělávání povinné a
protože chceme, aby jim to ve škole šlo co nejlépe, budou své dovednosti rozvíjet formou krátkých
setkání s naší speciální pedagožkou. Máme pro ně připraveny rozvojové hry, pracovní listy, výtvarné
činnosti i programy na interaktivní tabuli, aby byla práce zajímavá a zábavná.

Zároveň máme speciální stránku pro naše předškoláčky, protože nemůže probíhat velmi oblíbený
projekt Předškoláček. Zde nabízíme pracovní listy a návody pro rodiče předškoláčků a také nabízíme
poradu speciálního pedagoga. Rodiče paní zástupkyni Janu Šmídovou mohou kontaktovat na emailu a
domluvit si schůzku. Zápis do 1. tříd bude podle metodiky MŠMT probíhat opět online. Už se na nové
(ale samozřejmě i stávající) žáky těšíme.

Individuální konzultace
Co dělat, když mi nejde internet? Nebo nemám počítač či chytrý mobil? Nevím si s něčím rady? Proto
naše škola poskytuje individuální konzultace. Zejména jsou určeny žákům, kteří nemají dostupnou
techniku nebo internetové připojení, potřebují pomoc vyučujících nebo asistentů pedagoga, nebo o
to požádali rodiče. Celkem nám takto chodí do školy kolem 30 dětí, některé chodí denně, některé v
určité dny. Vzhledem k pandemickým nařízením jsou žáci po jednom samostatně ve třídách s
dohledem asistentů, respektují se sourozenci v jedné třídě. Každý má k dispozici notebook pro
připojení na online hodiny a pro práci ve virtuálních učebnách, sešity, učebnice a další pomůcky.
Mohou tak plnit úkoly a účastnit se plnohodnotně výuky. Snažíme se, aby dopady na vzdělání z
důvodu zavření školy byly co nejmenší.

Proměny školní družiny
Dalo by se říct, že v normálním režimu fungovala školní družina a školní klub asi jen jeden měsíc.
Postupně přicházela různá opatření a my jsme jim museli přizpůsobit provoz.
První změnou bylo, že se v jednotlivých odděleních nemohly potkávat děti z různých tříd. Ihned jsme
tedy zareagovali a děti rozdělili tak, že každému ročníku náleželo jedno oddělení. Jen prvňáčci chodili
odděleně, protože jich je do družiny přihlášeno mnoho a tvořili by skupinu více než třiceti dětí. V této
formě fungovala družina do dalšího nařízení, že do školy mohou chodit jen první a druhé ročníky. V
tomto období pracovala čtyři oddělení. Co třída, to jedno oddělení školní družiny.
A od března opět změna. Jsme pověřenou školou. Zajišťujeme nezbytnou péči o děti rodičů
vybraných profesí ve věku od 2 do 10 let. To zahrnuje základní a předškolní vzdělávání, školní
družinu, mateřskou školu a stravování v jednom. Zpočátku jsme museli vyřešit bezproblémový pobyt
těch nejmenších dětí u nás. Z mateřské školy dopravit lehátka, přikrývky, polštáře a hračky pro
nejmenší, z domova přinést redukční prkénka na WC, vytvořit značky k věšáčkům a další nezbytnosti.
Změna se netýkala pouze materiálního zabezpečení. Dopolední náplň činností a celkový denní režim
dětí do šesti let je odlišný od režimu školní družiny. Nenechali jsme se zaskočit a ze dne na den bylo o
vše postaráno. Hry, pracovní činnosti, práce s předškoláky, pravidelné vycházky i stravování. I když
vše bylo najednou jiné, to hlavní se nezměnilo - náš přístup k dětem. Snažíme se, aby v novém režimu
a jiném prostředí panovala pohoda, radost a spokojenost.

Úspěchy našich žáků
V měsíci listopadu a prosinci žáci devátého ročníku pracovali na školním kole Matematické olympiády
a 27. 1. 2021 se úspěšní řešitelé - Linda Tománková 9. B, Zuzana Hauznerová 9. B, Michaela Živná 9.
B a Filip Kouřil 9. A - zúčastnili kola okresního, které se konalo online.
Z tohoto klání vyšla vítězně Linda Tománková, která obsadila 1. místo a postupuje do krajského kola,
které se uskuteční 16. 3. 2021. Ostatní žáci nám také udělali radost. Filip Kouřil obsadil 6. místo a
Michaela Živná se Zuzanou Hauznerovou obsadily 8. místo.

Ve středu 17. 2. 2021 se 9 žáků naší školy zúčastnilo
okresního kola zeměpisné olympiády, které letos proběhlo online přes IS Masarykovy univerzity.
Jako každý rok se soutěžilo ve třech kategoriích. Kategorii A (6. ročníky) naši školu zastupovali Matěj
Španiel ze 6. A, Kateřina Mazurová také ze 6. A a Filip Pospíšil ze 6. B, kategorii B (7. ročníky) Tereza
Sedláčková ze 7. A, Vít Kouřil a Eliška Přichystalová ze 7. B a kategorii C (8. a 9. ročníky) Tereza
Kvasnicová z 8. B, Filip Kouřil z 9. A a Linda Tománková z 9. B.
Matěj Španiel obsadil ve své kategorii 1. místo, Filip Kouřil 2. místo a oba postupují do krajského kola,
které se uskuteční opět online přes IS MUNI ve středu 17. 3. 2021. Vítu Kouřilovi chyběl jeden bod od
třetího místa a od postupu do krajského kola. Ani ostatní žáci si nevedli špatně a vzorně
reprezentovali naši školu.
Všichni jmenovaní si zaslouží velkou pochvalu, protože olympiáda ze zeměpisu je každý rok velmi
náročná, nejen co se týká znalostí, ale i časově.
Poděkování patří také paní zástupkyni Šimáčkové, která se postarala o registraci žáků do systému i
rodičům zúčastněných žáků.

My už máme jaro
Ve skleníku se už všechno připravuje na jarní výsadbu. Zaměstnanci školy pod vedením kuchařek
chystají vyvýšené záhony, přesazují květiny, vysévají a přesazují sazenice, aby vše vyrostlo. Škoda, že
nemohou pracovat v těchto zrekonstruovaných prostorách žáci v rámci pracovních činností. To by ten
salátek ve školní kuchyni potom chutnal ještě více. Všichni věříme, že si jej děti užijí, moc se na ně
těšíme.

Fotografická soutěž na téma Ticho, prosím
Naši žáci jsou tvořiví a velmi nápadití. Dokázali to při tvorbě fotografií. Hlasování bylo dostupné na FB
školy a zapojily se do něho i pomocí lajků a sdílení desítky hlasujících. Výsledky přineseme v dalším
zpravodaji.
z příspěvků zapojených kolegů sestavila
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