
Zhodnocení 1. pololetí školního roku 2020/2021  

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,  

když jsme se potkali první školní den, přála jsem nám všem běžný školní rok. Už jeho první pololetí ale 

běžné nebylo. Prezenční výuku vystřídala dne 14. října 2020 výuka distanční a 18. listopadu 2020 se 

do školy vrátily jen 1. a 2. ročníky. Nejmladší žáci zvládli velký kus práce jak doma, tak ve škole. Velká 

pochvala jim náleží také za nošení roušek.  

Ostatní žáci se ve střídavém režimu vrátili do školy 30. listopadu 2020. Myslím, že mnoho z nich se do 

školy těšilo. Mnozí si jistě uvědomovali výhody prezenční výuky.  

Nový rok začal opět ve znamení distanční výuky. V jejím duchu se nese i zítřejší předávání pololetního 

vysvědčení. Mrzí mě, že se nemůžeme zítra setkat se žáky osobně, jak jsme byli doposud zvyklí. 

Uvědomuji si, že zvláště pro mladší žáky je stále obtížnější udržet pozornost v online hodinách, jakkoli 

se učitelé snaží využívat rozmanité metody online výuky, které by žáky zaujaly.  

Pololetní hodnocení najdete v elektronické žákovské knížce v systému Bakalář.     

Od 25. ledna 2021 mohou rodiče žáků 5., 7. a 9. ročníků kontaktovat prostřednictvím emailu 

výchovnou poradkyni Mgr. Markétu Musilovou a posílat jí informace o středních školách za účelem 

vystavení přihlášek ke studiu na SŠ. Poslední termín pro jejich vyzvednutí je 26. února 2021.  

Protože se žáci nemohli osobně zúčastnit dnů otevřených dveří středních škol, nabízí řada těchto škol 

prohlídky svých prostor online. 

V příštím týdnu budeme upravovat distanční rozvrhy, abychom zařadili i online výuku výchovných 

předmětů.  

Jednodenní lyžařský zájezd pro 7. a 8. ročníky, který se měl konat dne 5. února 2021, je zrušený. O 

případném novém termínu Vás budeme informovat podle aktuální situace.  

Jakmile se žáci vrátí do školy, se uskuteční sběr starého papíru.  

18. února 2021 měla proběhnout veřejná prezentace Závěrečných prací žáků 9. ročníku. Jelikož jsou 

výsledky žáků zdařilé, věříme, že o tuto zkušenost nepřijdou a podělí se s námi všemi o své poznatky. 

Devítky už také přemýšlejí nad náhradním programem namísto oblíbené Jarní slavnosti stužkování, 

která se měla konat 20. března 2021. Těšíme se na jejich originální nápady. 

Neformální setkání s vedením školy se uskutečnilo v tomto školním roce v září. Předpokládám, že 

všichni rodiče, kteří mají otázky, je již položili nebo tak učiní, až bude potřeba. 

Beze změny zatím zůstávají akce, které se týkají budoucích prvňáčků, tj. schůzka s rodiči 10. března 

2021 a zápis do 1. tříd 14. dubna 2021. 

Přejeme vám všem dobrý start do nového pololetí a hezký prodloužený víkend. 

Ing. Daniela Vočadlová, ředitelka školy 


