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  Milí rodiče, 
 

zdravíme Vás v novém roce 2021. Dnes Vám přinášíme důležité informace k závěru tohoto pololetí. 
 
OFFLINE TÝDEN 
  

Jsme si vědomi toho, že žáci jsou již velmi unavení z výuky, taktéž i pedagogové a samozřejmě i vy. 
Všichni se snažíme, abychom zdárně ukončili 1. pololetí. Proto jsme se rozhodli od 20. 1. do 26. 1. nastavit 
odpočinkový „týden“, v němž budou pedagogové dokončovat hodnocení, individuálně ladit klasifikaci žáků, 
chystat vysvědčení.  
 
Organizace výuky do konce ledna bude proto následující: 
 

 18. – 22. ledna 2021 25. – 29. ledna 2021 
1. - 2. ročník 
 

• prezenční výuka    prezenční výuka    

 
 
 
3. - 5. ročník 

18. - 19. 1. (po – út) 
• online výuka dle daného rozvrhu 

 
20. - 22. 1. (st – pá) 

• 1 - 2 h max. online denně 
• neprobíhá AJ (pouze závěrečná 

písemka 21. 1.) 

25. - 26. 1. (po – út) 
• 1 - 2 h max. online denně 
• neprobíhá AJ 

 
27. - 28. 1. (st – čt) 

• online výuka dle daného rozvrhu 
 

29. 1. - pololetní prázdniny (pá) 
 

 
 
 
 
2. stupeň 

18. - 19. 1. (po – út) 
• online výuka dle daného rozvrhu 

 
20. - 22. 1. – OFFLINE (st – pá) 

• žáci se neučí online 
• individuální pohovory 

s vyučujícími po domluvě 
• doplnění zadaných úkolů 
• proběhne pouze závěrečná písemka 

z AJ -  21. 1.) 

25. - 26. 1. – OFFLINE (po – út) 
• žáci se neučí online 
• individuální pohovory s vyučujícími 
• doplnění zadaných úkolů 

 
27. - 28. 1. (st – čt) 

• online výuka dle daného rozvrhu 
 
29. 1. - pololetní prázdniny (pá) 

 
 
HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍ 
 
Hodnotit budeme v souladu se školským zákonem a s Doporučením MŠMT a ČŠI ze dne 5. 1. 2021. 
Na ZŠ Ohradní využijme 3 způsoby hodnocení na vysvědčení: 
 

1. klasifikací – žák dostává známku 
• u žáků s dostatečným množstvím podkladů z prezenční i distanční výuky. 

 
2. kombinací klasifikace a slovního hodnocení – žák dostává známku + slovní hodnocení 

• u všech žáků s klasifikačním stupněm 3, 4, 5 v daném předmětu - pedagog doplní klasifikaci slovním 
hodnocením, kde zhodnotí žákovy znalosti, porozumění, komunikaci při učení, pracovní kompetence 
a spolupráci, 

• u žáka s dostatečným množstvím podkladů, který měl podmínky pro aktivní účast, ale 
nespolupracoval, neplnil úkoly, nezapojoval se do distanční výuky. 

Tato varianta může být použita též u žáků s klasifikačním stupněm 1, 2 v daném předmětu na základě rozhodnutí 
daného pedagoga. 
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3. Slovně – žák dostává pouze slovní hodnocení 
a) u žáka s nedostatečným množstvím podkladů z prezenční i distanční výuky, 
b) u žáka z nepodnětného prostředí s dostatečným množstvím podkladů, 
c) u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) s dostatečným množstvím podkladů, 
d) u žáka s dostatečným množstvím podkladů, který měl podmínky pro aktivní účast, ale 

nespolupracoval, neplnil úkoly, nezapojoval se do distanční výuky. 
 

Kompletní dodatek Hodnocení v 1. pololetí 2020/2021 schválený Školskou radou  pošleme všem rodičům 
během příštího týdne na Komens. 
 
DOTAZY A ODPOVĚDI 
 
Budou mít žáci známkované výchovy (TV, HV, VV? 

- Ano, budou. Vycházíme z  prezenční výuky a z dovedností a aktivit souvisejících s výchovami v rámci 
distanční výuky. Budou ohodnoceni známkou 1.  

 
Uvidí vysvědčení žák i rodič? 
Ano, 28. 1. bude vysvědčení na Bakalářích. 
 
Dostanou žáci 1. tříd a 2. tříd vysvědčení? 
Ano, oba ročníky, protože je máme ve škole v prezenční výuce. Dostanou výpis z vysvědčení, který si nechávají.  
 
Přihlížejí učitelé k tomu, jak se žákům neustále střídala forma výuky? 
Ano. Velmi pečlivě a zodpovědně vyhodnocují celé pololetí ze všech podkladů, které u žáků mají. 
 
Můžeme se s vyučujícími kontaktovat ohledně známek? 
Ano, průběžně se rodiče již nyní kontaktují s vyučujícími. Budete moci během offline týdne s učiteli řešit 
individuálně hodnocení. Pište e-maily, určitě se Vám ozvou.  
 
Změní se nějak rozvrh od února? 
Rozvrh zůstane tak, jak je nastavený nyní. Tedy školní rozvrh. V tuto chvíli mají žáci vypnuté některé hodiny.  

Na 1. stupni se rozvrh v počtu hodin měnit výrazně nebude, zůstane nastavený tak, jak je. Paní učitelky 
ale mají možnost si dle potřeby a potřeby žáků vypínat další hodiny. Budou informovat žáky a vy uvidíte vypnuté 
hodiny v Bakalářích.  

Na 2. stupni dojde k vypnutí některých dotací hodin v předmětech, kde doposud měli plný počet hodin. 
Protože vyučující v předmětech nemají výrazný nebo žádný skluz a výuka běží velmi intenzivně, můžeme si to 
dovolit a žákům alespoň částečně ulevit od sezení u PC.  
 
Myslíte si, že se žáci v únoru vrátí do školy? 
Nemyslíme, ale přejeme si to. Jako všichni. Myslíme si, že pokud se budou moci některé ročníky vrátit, budou to 
zřejmě přednostně 9. třídy. Uvidíme…. 
 
Budete dávat informace rodičům 9. ročníku? 
Ano, 2. února proběhne online schůzka v 18:00 hodin pro všechny rodiče 9. ročníku ohledně přijímacích zkoušek 
a podávání přihlášek na střední školy. Schůzky se bude účastnit i zástupce úřadu práce. Schůzku povede pan učitel 
Škvor, bude přítomno i vedení školy. Bude fajn, když si informace společně s rodiči poslechnou i žáci 9. ročníku 
a budou se moci i přímo zeptat, co je zajímá.  
 
Nechají se naočkovat Vaši učitelé? 
Podle předběžného zájmu téměř většina ano. Jsme za to velmi rádi, protože máme po celou dobu obavy o jejich 
zdraví! 
 

Mějte se moc fajn a přejeme Vám v tomto roce hlavně pevné zdraví! 
 

Vedení škol 
Těšíme se u příští zprávy. 


