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                                                                                                         Ve Strážku 28. května 2020  

Vážení zákonní zástupci,  

v pondělí 25. května 2020 byl obnoven provoz ZŠ ve Strážku pro žáky 1. stupně.  Od 11. května 

2020 dochází každé pondělí a středu do školy žáci 9. ročníku a připravují se na přijímací zkoušky na 

střední školy, probíhá také výuka žáků ZUŠ. Žákům 2. stupně je osobní přítomnost ve škole povolena 

od 8. června 2020, naše škola nabídne žákům jednu společnou konzultaci a 30. června jim bude 

vydáno vysvědčení. O termínu a čase konzultace budou žáky včas informovat třídní učitelé. V případě 

potřeby dalších konzultací se obraťte na příslušné učitele. Docházka žáků do školy je však dobrovolná 

a někteří žáci zůstali u nastaveného způsobu domácího vzdělávání až do 30. června 2020. Vzhledem 

k postupnému uvolňování opatření je od 1. června možné za dodržování aktuálních mimořádných 

opatření chodit se žáky mimo areál školy. 

Protože se blíží červen a bude Vás zajímat průběh dalšího vzdělávání žáků včetně závěrečného 

hodnocení na vysvědčení, posíláme Vám stručné pokyny. Školy se při hodnocení žáků na vysvědčení 

musí řídit vyhláškou Ministerstva školství k hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 

(celé znění najdete na stránkách mšmt https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-

vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020), která upravuje pravidla pro hodnocení žáků. Tato 

vyhláška je nadřazena pravidlům hodnocení školního řádu základní školy. Závěrečné hodnocení 

žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední: 

1. podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla 

zakázána (tj. do 10. března 2020), 

2. podpůrně* také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, 

pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, 

3. podpůrně* také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili 

ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí 

po obnovení provozu), 

4. podpůrně* také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 

2019/2020. 

*podpůrně = učitel při hodnocení žáka přihlédne 

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a 

podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního 

roku 2019/2020 zohlednit například: 

 snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů; 

 samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky; 

 četbu související se zadanými úkoly; 

 portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným 

formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení 

učitele); 

 zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na 

dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační 

technologie.     
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Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:  

• Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím 

navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo 

školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020. Socializační aktivity. 

• Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní 

přítomnosti žáků zůstaly ve škole.  Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních 

potřeb.  

• Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.  

Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, 

materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v 

personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity 

realizovat. 

• S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny 

žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle 

konkrétních potřeb. Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení neexistenci příznaků 

virového infekčního onemocnění.                                    

                   Ráda bych využila příležitosti a poděkovala Vám za podporu a vynaložené úsilí, které  

přispívá ke zvládnutí současného způsobu vzdělávání Vašich dětí. V případě potřeby se na mě můžete 

obrátit na tel.  731 107 933.                                 

                                                                                                         Anna Knoflíčková, ředitelka školy 
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