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  Milí rodiče, 
 

v první řadě Vám moc děkujeme za Vaši hojnou účast na online třídních schůzkách. 
Bylo milé Vás opět vidět a slyšet. Také děkujeme třídním důvěrníkům, kteří se sešli online 
s vedením školy a poté předali všechny informace ve svých třídách. 

Na všechny Vaše otázky jste zřejmě dostali odpovědi přímo od třídních učitelů, protože 
se k nám žádný nový dotaz nedostal. Proto odpovědi na Vaše otázky žádné nemámeJ. 
Chválíme perfektní práci třídních učitelů! 
 
Máme za sebou opět smršť spousty nařízení. Jejich souhrn, který se týká školy, uvádíme níže.  
 
Jak to nyní funguje? 
 
HV A TV 
  
 
Od 5. 10. 2020 

 
1. st. 

 
2. st. 

 
HV 
 

 
zákaz zpěvu 

 
zákaz zpěvu 

 
TV 

 
probíhá výuka bez omezení 

 
zákaz sportovních aktivit 
 

 
Při hodinách HV paní učitelky zařazují aktivity, které jsou náplní HV v souladu s ŠVP, 

pouze není součástí výuky v tuto chvíli zpěv. Ze zkušenosti ze září jsme měli opravdu 2 třídy 
zřejmě kvůli HV bez roušek v karanténě. Žáci u nás totiž rádi zpívají, o to raději poměrně dost 
hlasitě a intenzivně, přenos byl zřejmě nevyhnutelný. 

 
TV bez sportovních aktivit platí pro 2. stupeň. Rozhodovali jsme se, zda se budeme 

držet doporučení a budeme se žáky místo TV chodit na procházky.  Připadá nám, že by to v tuto 
chvíli postrádalo logiku, žáci půjdou na procházku v rouškách? Jak dodržíme 2metrové 
rozestupy? Cvičit vedle sebe bez roušek nemohou a na procházce venku být mohou? Rozhodli 
jsme, že bude TV naplněna aktivitami nesportovními, ale zaměřenými na TV. Také mohou 
ostatní vyučující využít po domluvě s tělocvikáři tyto hodiny k prohloubení učiva nebo 
k výukovým aktivitám jiných předmětů. 
 
KROUŽKY 

• kroužky pořádané pedagogy školy probíhají do počtu 10 žáků od října 
• kroužky externích společností probíhají dle stanovených pravidel – informují Vás 

pořadatelé kroužků 
 
VÝUKA 

• celé září jsme opakovali a doprobírali látku z období březen – červen. 
• všichni pedagogové vypracovali další podrobné tabulky učiva na říjen, které máte na 

webových stránkách školy a zveřejněné pod záložkou Školní rok - Výuka 2020 
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https://www.zs-ohradni.cz/aktualni-skolni-rok/vyuka-2020/ 

• proběhla výměna učebnic 1. i 2. stupně, žáci mají již všechny nové pracovní sešity u 
sebe 

 
HODNOCENÍ 

• začali jsme známkovat 
• vyučující již zadávají písemné práce, testy 
• i nadále ale žákům dáváme ústní zpětnou vazbu 

 
COVID 

• v tuto chvíli není ve škole žádný nový žák pozitivně testovaný, několik žáků je 
v karanténě, ale jejich testy jsou negativní, nikdo z pedagogů není v karanténě 

• důsledně dbáme na dodržování hygieny, upozorňujeme pravidelně žáky na pravidla 
nošení roušek 

 
JAK JSME PŘIPRAVENI NA DISTANČNÍ VÝUKU: 

• nyní pouze 3 žáci školy nemají wifi připojení 
• pokud by byla vyhlášená distanční výuka, budeme žákům poskytovat wifi routery, 

půjčovat iPady 
 
CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU PRO ROZPTÝLENÍ ŽÁKŮ 
 
PROJEKT SUIT-UP DEN 

• se do projektu SUIT-UP DAY  
• info: https://schoolsunited.cz/projekt-hrda-skola 
• žáci budou ve škole 13. 10. za gentlemany, žákyně za dámy, v hezkém společenském 

oblečení 
• budeme se věnovat etiketě 
• čekají nás různé soutěže 
• vždy v rámci dané třídy, dodržujeme všechna epidemiologická nařízení, ale „bavit se a 

vzdělávat“ potřebujeme a chceme 
• budeme moc rádi, když nám pomůžete připravit např. stylové oblečení pro Vaše děti na 

tento den 
 
ŠKOLNÍ OBLEČENÍ 

• do 19. 10. bude oblečení vyrobeno na základě Vašich objednávek 
• na žádost mnoha žáků jsme domluvili druhé kolo otevření objednávání školního 

oblečení 
• někteří rodiče nás požádali, že by rádi pořídili školní oblečení např. jako vánoční dárky 
• e-shop bude otevřený tedy ještě v termínu od 10. listopadu (budeme včas informovat), 

další otevření opravdu až na jaře 2021 
 
Budeme opět rádi za Vaše podněty a dotazy. Opatrujte se! 

Vedení školy 
 


