
14. zpráva 19. 6. 2020 

 

 
Milí rodiče,  
 
vítejte u důležité zprávy tohoto týdne. 
 
Právě jsme obdrželi vyhlášku z MŠMT k předávání vysvědčení, v souladu s níž potvrzujeme, 
že vysvědčení předáme všem žákům 26. 6. 2020 v 8:00 ve škole. 
 
V tento den nebude platit shromažďování se po 15 žácích, ani v rozestupech před školou. 
 
UKONČENÍ ONLINE VÝUKY 

 
- dnešním dnem jsme ukončili online výuku, 
- žáci mají k 19. 6. známky uzavřené, 
- v příštím týdnu již připojování do hodin neprobíhá, 
- probíhá pouze výuka ve škole pro školní skupiny 1. stupně. 

 
JAK TEDY DEN VYSVĚDČENÍ PROBĚHNE? 

 
- příchod do školy – 1.st. hlavním vchodem, 2.st. postranním vchodem přes šatny 2.st., 
- v 7:40 – vpuštění žáků do školy – žák odchází přímo do své třídy, 
- předání vysvědčení – 8:00 – 8:45 pro  1. – 9. ročník, 
- odchod domů – 8:45, 
- žák se po celou dobu pobytu ve škole nikde po škole nepohybuje, dodržuje hygienická 

pravidla. 
 
Roušky: 

- všichni žáci a všichni pedagogové mají po celou dobu (7:40 – 8:45) roušky. 
 
Potvrzení: (tiskopis na webových stránkách školy) 

- každý žák odevzdá třídnímu učiteli, třídní učitelce potvrzení o zdravotním stavu, 
- pokud mít potvrzení nebude, nebude bohužel vpuštěn do školy, 

o žáci 1.st., kteří chodí do školy, potvrzení neodevzdávají, 
o žáci 2.st., kteří mají potvrzení ne starší 14 dnů odevzdané u TU – potvrzení 

neodevzdávají, 
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- žák, který se nebude účastnit předání vysvědčení, si ho může vyzvednout 29. a 30. 6. 
v kanceláři školy nebo poslední srpnový týden, nevyzvednutá vysvědčení žák obdrží      
1. 9. 2020, 

- rodiče nedoprovází své dítě do vnitřních prostor budovy školy – děkujeme za 
respektování tohoto pokynu. 

 
KLASIFIKACE: 

 
- žák je hodnocen za 2. pololetí (do 10. 3.  2020) známkami, 
- známka mu může být zlepšena oproti 1. pololetí i na základě dobrých výsledků při 

distanční výuce, kdy učitel ohodnotil snahu, podávání dobrých výkonů, plnění 
zadaných úkolů, dobrovolných úkolů, projektů…. 
 

- v několika případech, pokud neměl žák dostatek podkladů pro klasifikaci  
do 10. 3. 2020 – je mu známka převedena z 1.pololetí a doplněna slovním 
zhodnocením, kde je konkrétně popsáno, co žák nezvládl, co nesplnil, jak fungoval 
v online výuce,.. 
  

VRÁCENÍ IPADŮ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU: 
 

- prosíme rodiče, aby v následujícím týdnu přinesli zpět do školy zapůjčené iPady a 
předali panu zástupci Horákovi. 

 
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 

 
- žáci letošních 6.  – 8. ročníků dostanou v pondělí nabídku výběru volitelných předmětů 

- odkaz přijde na žákovský školní e-mail, 
- je potřeba vyplnit během úterý, 
- v prvním týdnu v září budeme vše ohledně volitelných předmětů dolaďovat, i tak 

potřebujeme předběžný zájem žáků již nyní – proto je potřeba, aby přihlašovací 
dotazník vyplnili. 

 
OBĚDY POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DEN 26.6.: 

 
- na oběd může jít pouze žák 1. stupně, který se účastní výuky ve školních skupinách. 

 
DOTAZNÍKY: 
 
Pro rodiče: 

- děkujeme za průběžné vyplňování dotazníků hodnocení distanční výuky, 
- máme vyplněno již téměř 400 dotazníků, ale budeme moc rádi, pokud bychom měli 

zpětnou vazbu od většiny z Vás, protože nám posíláte velmi zajímavé inspirativní 
návrhy a jakákoli vaše odezva je pro nás důležitá, 

- dotazník je otevřený pro vyplnění do úterý 23. 6. 
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Pro žáky 3. – 9. ročníku: 
- žák obdrží odkaz na svůj e-mail v pondělí, 
- vyplní během úterý 23. 6. 

 
Příští týden poslední 15. zpráva, a pak hurá na zasloužené prázdniny! 

 
Mějte se pěkně!                Vedení školy 


