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  Milí rodiče, 
 

moc Vás zdravíme a opět zahajujeme pravidelné páteční info zprávy pro Vás. To 
znamená, že každý pátek shrneme, co se dělo, co se bude dít kolem výuky a života školy. Máme 
za sebou 12 dnů online výuky.  
 
Jaká je nyní výuka? 
 
Učíme! VŠICHNI vyučující VŠECHNY žáky.  
Ano, je to neuvěřitelné, ale jsme všichni online. K dnešnímu dni jsou všichni žáci zabezpečeni 
pro online výuku, mají dostatečné vybavení a účastní se online výuky. Velké díky patří Vám, 
rodičům, že jste nám pomohli a připravili žákům zázemí. Moc si toho ceníme.  
Pokud by se u někoho tento stav změnil, prosíme o informování školy, zařídíme. Nyní máme 
mezi žáky rozpůjčeno 29 iPadů a další jsou připravené, kdyby někdo potřeboval. 
 
 
JEDNOTNÁ PLATFORMA PRO VÝUKU 
 
Máme i nadále jednotnou a funkční platformu Microsoft Teams, kde probíhají jednotlivé 
hodiny, pedagogové zadávají prezentace, úkoly, pracovní listy, testíky, projekty. 
Všichni žáci se přihlašují do hodin bez problémů. 
 
POČTY HODIN 
 
Online rozvrh máme sestavený a hodinovou dotací odstupňovaný podle ročníků a věku žáků. 
Největší hodinové dotace jsme přiřadili Čj, M, Aj. Naukové předměty mají pak 1 hodinu dotace.  
Součástí rozvrhu jsou i důležité třídnické hodiny (TH). Také se v Teams schází pravidelně 
školní parlament každý čtvrtek v 8:00 (nyní se s ŽP soutěží o nejlepší fotku z online výuky). 
 
roč. Týdenní 

počet h 

Počty hodin v předmětech 

1. 9 + 1 TH 4ČJ, 3M, 1AJ, 1PRV, 1TH 

2. 9 + 1 TH 4ČJ, 3M, 1AJ, 1PRV, 1TH 

3. 10 + 1 TH 4ČJ, 3M, 2AJ, 1PRV, 1TH 

4. 12 + 1 TH 4ČJ, 3M, 2AJ, 1PŘ, 1VL, 1IKT, 1TH 

5. 13 + 1 TH 4ČJ, 3M, 3AJ, 1PŘ, 1VL, 1IKT, 1TH 

6. 15 + 1 TH 3ČJ, 3M, 3AJ, 1FY, 1DĚ, 1PŘ, 1ZE, 1IKT, 1VZ/1VKO, 1TH 

7. 15 + 1 TH 3ČJ, 3M, 3AJ, 1FY, 1DĚ, 1PŘ, 1ZE, 1IKT, 1NJ, 1TH 

8. 17 + 1 TH 3ČJ, 3M, 3AJ, 1FY, 1DĚ, 1PŘ, 1ZE, 1IKT, 1NJ, 1VKO, 1CH, 1TH 

9. 21+ 1 TH 3ČJ, 3M, 3AJ, 1FY, 2DĚ, 2PŘ, 1ZE, 1IKT, 2NJ, 1VKO, 1CH, 1VZ, 1TH 
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Žáky 1. a 2. ročníku si paní učitelky dělí na skupinky pro efektivnější práci. Na druhém stupni 
začínají žáci pracovat v rámci hodiny také ve skupinách. Stále se zdokonalujeme a hledáme 
nové a nové inspirace pro vylepšení online výuky. 
 
HAPPY OR NOT 
 

V jídelně nám stojí v tuto chvíli opuštěný stojan měření kvality. Firma, která nám Happy 
or Not spravuje, nám nabídla skvělou možnost využít hlasování kvality pro online výuku. 

Během příštího týdne bychom měli mít na webových stránkách školy nasazenou 
aplikaci na měření kvality (stejný systém a design jako máme v jídelně), kde se budou žáci 
moci každý den po skončení online výuky vyjádřit, jaká pro ně v ten konkrétní den online výuka 
byla. Pro pedagogický sbor to bude nejrychlejší zpětná vazba a pro žáky malé oživení. Těšíme 
se. 
 
DOMÁCÍ ÚKOLY 
 

Informace o domácích úkolech dostává žák i rodič na Bakaláře. Nemůže se tedy stát, že 
by žák o úkolech nevěděl. Domácí úkoly zadávají učitelé s rozvahou, snažíme se žáky 
nepřetěžovat, protože mají dostatek online hodin. 
Změna oproti jarní distanční výuce ve vypracovávání úkolů je následující: 
 

- většina učitelů zadává úkoly z hodiny na hodinu, na 1. stupni do druhého dne. 
 
V   den odevzdání má žák možnost ještě do půlnoci úkol odevzdat, pokud ho nevypracoval a je 
při hodině upozorněn, že mu Dú chybí. (Nepředpokládáme, a ani nechceme, aby žáci plnili 
úkoly v pozdních hodinách J, ale čas odevzdání nastavujeme automaticky do 23:59) 
Pokud i tak žák neodevzdá, objeví se mu v Bakalářích známka 5 s váhou 1, tedy upozornění, 
že úkol nesplnil a je potřeba ho doplnit i po termínu.  
 
 
VÝUKA (jak plníme ŠVP) 

 
• celé září jsme opakovali a doprobírali látku z období březen – červen 
• v říjnu jsme začali probírat novou látku podle ŠVP 
• na konci příštího týdne budou na webu školy Školní rok - Výuka 2020 přidané 

zpracované tabulky od vyučujících s přehledem učiva na listopad 
• v některých předmětech bude začínat učivo červenou barvou - je to učivo z října, které 

jsme kvůli prodlouženým prázdninách a přechodu do online výuky v říjnu neprobrali  
 
https://www.zs-ohradni.cz/aktualni-skolni-rok/vyuka-2020/ 

 
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP) 
 

I nadále velmi intenzivně pracuje naše paní psycholožka Borovičková, metodička 
prevence, paní zástupkyně Burkoňová, pan učitel Trojan s žáky, kteří potřebují podporu. 
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Každé pondělí máme celý pedagogický sbor online poradu, kde veškeré dění řešíme. 

Sdílíme, jak který žák pracuje v hodině, kdo má „problémy“ s mikrofonem, kdo potřebuje 
individuální podporu jak kvůli učení, tak kvůli osobním věcem.  

V případě, že je na některého žáka upozorněno, může se stát, že rodiče tohoto žáka bude 
někdo z výše jmenovaných kontaktovat. Chceme tak předejít jakýmkoli nesrovnalostem hned 
v počátku.  
 
HODNOCENÍ 
 

Stále řešíme, jak hodnotit, protože ze září žádné známky nemáme, za říjen pouze minimum. 
Uvidíme, jak se situace s návratem do škol bude vyvíjet a jaké pokyny dostaneme od MŠMT. 
Známky pro nás v tuto chvíli nejsou prioritou, cílíme na to, aby žáci učivo pochopili i v online 
prostředí. Jak tedy hodnocení probíhá: 

• známkujeme, ale minimálně a s nízkou váhou známek 
• dáváme co nejvíce zpětné vazby (slovní hodnocení ústní i písemné) 

 
INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁNY 

 
• všichni učitelé pilně pracovali na vytvoření nových IVP pro žáky, kteří je mají 

doporučené z PPP 
• od letošního školního roku máme nový dokonalejší systém inkluze, který vede Mgr. 

Monika Ježdíková s paní zástupkyní Mgr. et Mgr. Janou Pelcovou 
• společně s výchovnými poradci, Mgr. Davidem Škvorem a Mgr. Janou Klusovou, 

vytvořili IVP, které následně konkrétní učitelé za svůj předmět doplnili 
• příští týden budou příslušné rodiče kontaktovat třídní učitelé a IVP jim pošlou přes 

Komens.  
 
ASISTENTI PEDAGOGA 

 
• žáci, kteří mají přidělené AP pro letošní školní rok, jsou se svými AP v kontaktu 
• AP se připojují do hodin k žákovi, též s ním mají individuální hodiny 

 
ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 
• paní vychovatelky mají odpolední družinky v předem stanovené časy 
• také se pravidelně připojují do hodin ke svým třídám 
 

 
CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU PRO ROZPTÝLENÍ ŽÁKŮ 
 
ŠKOLNÍ OBLEČENÍ 
 

• od 2. 11. je možné v čase 9:00 – 14:00 vyzvedávat objednané školní oblečení v kanceláři 
školy u pí Novotné 

• na žádost mnoha žáků jsme domluvili druhé kolo otevření objednávání školního 
oblečení – spuštění e-shopu od 2. do 16. 11. 2020 (další otevření opravdu až na jaře 
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2021) – přibyly i nové věci (mikina vyšší třídy, eko triko, fleška, láhev, power banka, 
krabička) 
 
https://www.kraloveskoly.cz/ohradni/ 
 
 

DEN ČESKÉ HRDOSTI – 18. 11. 
• 18. 11. se zapojíme do další části projektu Hrdá škola, tentokrát s názvem Den české 

hrdosti 
• myslíme si, že právě teď je nejpříhodnější doba si s žáky připomenout, že jako Češi 

můžeme být opravdu na co hrdí, když se ohlédneme do historie této země 
• společně si připomeneme slavné osobnosti, události, výrobky, jídlo, objevy 
• určitě se budete moci zapojit s dětmi i doma – budeme Vás příští týden informovat 

 
 
REDESIGN WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY 
 

Máme nové logo školy, máme spousty novinek a v tuto chvíli jsme se rozhodli, že je 
potřeba povýšit i naše webové stránky. 
Budeme moc rádi, když nám i Vy pomůžete nasměrovat obsah tak, aby pro Vás byl co nejvíce 
přehledný a odpovídající Vašim požadavkům a přáním (připravují se různé analýzy, kde Vás 
budeme chtít požádat o pomoc). 

Víme, že na první pohled je web školy fajn, ale na ten druhý už tolik neJ. Po průzkumu 
trhu jsme si najali mladé, kreativní a zapálené „ajťáky“, kteří nám vyloupnou během tohoto 
školního roku zcela nový web šitý na míru všem uživatelům – žákům, pedagogů, rodičům. Už 
teď se těšíme. 
 
 
 
 

Milí rodiče, ráda bych Vám poděkovala za povzbudivé a milé zprávy, které posíláte paní 
učitelkám a pánům učitelům. Věřte, že v této složité době, je to pro ně moc milé a povzbuzující. 
I tak ale platí, že pokud budete s čímkoliv nespokojeni, budete mít potřebu nám cokoli sdělit, 
neváhejte a pište přímo vyučujícím nebo na vedení školy. Určitě budeme vše řešit a rádi Vám 
pomůžeme. 

Dnes proběhla v médiích informace, jaké ročníky by se měly zřejmě vracet do školy 
mezi prvními.  Protože jsme zatím neobdrželi žádnou oficiální zprávu, nic zatím neplánujeme, 
ale jsme připraveniJ. 

 
 
Příští pátek se opět ozveme.  Opatrujte se! 

Vedení školy 
 


