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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
 Základní škola Horní Police, sídlo – 9. května 2, 471 06 Horní Police, okr. Česká Lípa, příspěvková
organizace, bez odloučeného pracoviště.
 Zřizovatelem školy je obec Horní Police, náměstí Odboje 12, 471 06 Horní Police.
 Právní forma školy – příspěvková organizace – IČO 70695962.
 Datum zařazení školy do sítě – 1. 9. 1955.
 Ředitelka školy – Mgr. Leona Ježková.
 Zástupce ředitelky školy – Mgr. Miloslav Vítů.
 Webové stránky: www.zshp.cz; e-mail: reditel@zspolice.clnet.cz.
 Telefon: 487 861 238.
 Na škole ustanovena Školská rada ve složení:
o

za rodiče: Ing. Petra Kalinová;

o

za školu: Mgr. Miloslav Vítů;

o

za obec: Ing. Kateřina Hlaváčová.

P ŘEHLED SOUČÁSTÍ :
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

IZO

102005389

Kapacita 400

ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ

IZO

102617546

Kapacita 170

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY
Školní rok 2020/2021
Vzdělávací program

V ročnících

Počet žáků
k 1.9.

Školní vzdělávací program pro
základní vzdělávání – ŠKOLA PRO

I. - IX.

159

PRAKTICKÝ ŽIVOT



Na I. stupni byly spojeny 1. a 2. ročník; 3. a 4. ročník. Na II. st. byly paralelní třídy v 7. ročníku.



ZŠ neprovozuje školní družinu. Zajišťuje ji MŠ Horní Police. Obě oddělení pracují v budově ZŠ.



Školní rok byl zakončen se 160 žáky.
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Ž ÁCI SI V NABÍDCE VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ VYBRALI TYTO VOLITELNÉ PŘEDMĚTY :

 6. třída:
 Technická praktika (Tp)
 Domácnost (Do)
 Konverzace z AJ (Kaj)
 Seminář ze zeměpisu (Sez)
 Seminář z fyziky (Sef)
 7. třída:
 Čtenářské dovednosti (Čd)
 8. třída:
 nemají VP
 9. třída:
 Cvičení z matematiky (Cma)
 Seminář z fyziky (Sef)
 Cvičení z ČJ (Cčj)
V NABÍDCE PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ BYLY OTEVŘENY TYTO PŘEDMĚTY :
 6. třída:
 Práce s technickými materiály
 Příprava pokrmů
 7. třída:
 Práce s technickými materiály
 Provoz a údržba domácnosti
 8. třída:
 Svět práce
 9. třída:
 Práce s technickými materiály
 Provoz a údržba domácnosti

15.3.2022
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PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Ú DAJE O PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH :

Pracovní zařazení, funkce

Úvazek

Kvalifikace, stupeň
vzdělání, obor,
aprobace

Poznámka

Ředitelka školy

7+3

1

VŠ – I. stupeň+Inf.-II. st.

FS II, koord. ICT, koord. ŠVP

2.

Zástupce ředitelky školy

9+5

1

VŠ – Čj, D

FS I, koord. ICT

3.

Učitelka - I. stupeň

22+1

1

VŠ – I. stupeň

koord. ŠVP

Učitelka – I. stupeň

22+1

1

VŠ – I. stupeň

Učitelka – I. stupeň

22+1

1

VŠ – I. stupeň

Učitelka – II. stupeň

22+1

1

VŠ – Rj, Nj, Z

Učitelka

22+1

1

VŠ – I. stupeň

8.

Učitelka – II. stupeň

22

1

VŠ – II. stupeň

9.

Učitel – II. stupeň

20+5

1

VŠ – II. stupeň Fy, TP

10.

Učitelka – AJ

22+1

1

VŠ – bakalářské

11.

Učitelka

22+4

1

VŠ-vychovatelství

12.

Účetní

0,43

13.

Hospodářka/vedoucí šk. jídelny

0,25/0,25

Domovník/topič

1

Hlavní kuchařka

1

Uklizečka/kuchařka

1

17.

Uklizečka

1

18.

Pom. kuchařka

0,5

5.
6.
7.

14.
15.
16.

Nepedagogičtí
pracovníci

4.

Pedagogičtí pracovníci

1.

19.

PP

Asistent pedagoga

1

SŠ + kurz pro AP

20.

PP

Asistent pedagoga

1

SŠ + kurz pro AP

21.

PP

Asistent pedagoga

1

SŠ + kurz pro AP

vých. poradenství

JMÉNO
Mgr. Leona Ježková

APROBACE
1. st. ZŠ, Informatika 2. st. ZŠ

VYUČUJE
MA

Mgr. Miloslav Vítů

ČJ+D

ČJ, D, I

Mgr. Zdena Horáčková
Mgr. Bohdana Přívratská
Mgr. Pavla Šmídová
Mgr. Veronika Levá

1. st., M, Vku, VP, Pč, Čj, Vv
1. st. ZŠ

1. st.
1. st.
1. st., MV

15.3.2022
5

Výroční zpráva o činnosti školy 2020/21

Bc. Jackline Buriánová

rod. mluvčí (VŠ-AJ)

AJ

Mgr. Hana Havlíková

RJ+Z+NJ

Ze, D, Pč, GV, Nj, VP

Mgr. Zuzana Pštrossová
Mgr. Jan Kacafírek
Mgr. Lucie Plačková

Výchova ke zdraví
FY+TP
vychov.

Čj, Vp, Vko, Vkz, Pč
M, Fy, Pč, Tv, Tp
Čj, M, Hv, Tv, Vkz, Aj, Vv

Ve škole chybí hlavně aprobace M, CH, PŘ, TV, HV, PČ - částečně. Je velice těžké zajistit plnou
aprobovanost při nízkém počtu učitelů.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zapsaní
do 1. třídy
pro rok
2020/2021

Po
odkladu

Počet
žádostí
o odklad

Přestup
na jinou
školustěhování

Opakuje
ročník

Nastoupilo
do 1. třídy
ve šk. roce
2020/2021

Dodatečný
odklad

Přistoupilo
z jiné školy

Stav na konci
školního roku
2020/21

9

0

2

1

0

6

1

0

5

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
P ŘEHLED POČTU TŘÍD , ŽÁKŮ :
Počet tříd

7

Celkový počet

Počet žáků

žáků

na jednu třídu

k 1.9.

159 + 1 zahraničí

22,71

k 30.6.

160 + 1 zahraničí

22,86

P OČTY ZAMEŠKANÝCH VYUČOVACÍCH HODIN VE ŠKOLNÍM ROCE :
Omluvených

Celkem šk. rok

Neomluvených

Celkem

Průměr na 1 žáka
zaokr. na celé
hodiny

Celkem

Průměr na 1 žáka
zaokr. na celé
hodiny

11597

72,481

71

0,443

15.3.2022
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P OČTY ŽÁKŮ PŘIJATÝCH KE STUDIU VE STŘENÍCH ŠKOLÁCH ( VÍCELETÝCH G):
Gymnázia
8 letá
4 letá

Přihl.

Přij.

Přihl.

Přij.

SOŠ
4 leté
obory maturitní
obory
Přihl. Přij.

0
0
2
2
15
15
22 žáků vychází z 9. ročníku, 1 žák z 8. ročníku.

SOŠ
3 leté obory

SOŠ
2 leté obory

Přihl.

Přij.

Přij.

5

5

0

Nepodal
přihlášku
1

15.3.2022
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Výsledková listina jednotných přijímacích zkoušek ukazuje, že si naši žáci nevedli dobře. Je to dáno také
tím, že se na maturitní obor hlásili žáci s průměrnými a podprůměrnými studijními předpoklady. Přijati
byli všichni (z 22 vycházejících deváťáků jich 17 jde na maturitní obor, 4 na učiliště na tříletý obor, 1
nikam). Asi největším problémem (z našeho pohledu) je to, že střední školy přijmou všechny uchazeče
a pouze některá střední škola zohledňuje v přijímání výsledky přijímací zkoušky a hodnocení na
vysvědčení. Žáci tudíž nejsou motivováni k přípravě na střední školy a k lepším studijním výsledkům.

15.3.2022
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ŠKOLNÍ ROK
V tomto školním roce se prolínala prezenční a distanční výuka.
Práce jednotlivých vyučujících byla velmi obtížná, zvláště pokud mají svoje děti, které se rovněž učily u
počítače. Poděkování patří i rodičům za jejich trpělivost a spolupráci.
Při distanční výuce se hojně projevoval problém s připojením domácností, a to nejenom v rychlosti, ale
i v kvalitě a často jsme slyšeli od žáků: „Seká se mi to, nic nevidím, ztratili jste se mi, nerozumím, trhá
se zvuk i obraz,….“ Kdybychom shrnuli hodnocení distanční výuky: kdo se chtěl učit, měl možnost,
všichni učitelé pracovali, posílali materiály, vysílali on-line, připravovali výukové materiály i opakovací
cvičení přes elektronickou žákovskou knížku, přes Moodle nebo Microsoft Teams.

PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ
Cílem minimálního preventivního programu byla prevence sociopatologických jevů a výchova ke
zdravému životnímu stylu, všestranný rozvoj osobnosti a osvojení pozitivního chování ve škole,
v rodině, v celé společnosti.
Na I. stupni je prevence a zdravý životní styl zahrnut do vyučovaných předmětů prvouka a člověk a jeho
svět: základní hygienické návyky, zásady mezilidské komunikace, režim dne, zdraví a jeho ochrana,
rodina, volný čas, ochrana proti obtěžování cizí osobou, … Na II. stupni tuto problematiku probírají
v předmětech výchova k občanství (soužití lidí, právní řád, sebepoznání, systém osobních hodnot),
výchova ke zdraví (režim dne, hygiena, volný čas, funkce rodiny,…), chemie (vliv a složení chemických
látek), přírodopisu (lidské tělo, ochrana zdraví).
Mezi akce, které proběhly ve školním roce a přispěly k prevenci sociopatologických jevů, např. patří:
školní projektové dny:
o

Hýbejme se (celodenní dny zaměřené na turistiku a sportovní hry - atletika, míčové
hry)

Škola nabízí volnočasové aktivity – zájmové útvary: matematika, anglický jazyk, konverzace v NJ,
šikovné ruce, informatika, český jazyk. Problémem zůstává malý zájem ze strany žáků. Tento nezájem
není v nabídkách aktivit, nýbrž v tom, že hodně žáků navštěvuje ZUŠ Žandov, a to často ihned po
skončení vyučování. Navíc mnozí žáci odjíždí domů do okolních obcí. Chlapci využívají nabídku
sportování: TJ Žandov - fotbal, pan Heran, Horní Police – všeobecný TV, žáci nejenom z 1. stupně trénují
florbal s panem Toráněm. Opět vše „padalo“ s uzavřením škol v době pandemie a „lockdownem.“
Ve škole je k dispozici školní knihovna, kterou využívají žáci nejenom při čtenářských dílnách
v hodinách, ale knihy si i půjčují. Žákům, kteří nemají doma přístup k internetu, je umožněna
v odpoledních hodinách práce v počítačové učebně.
15.3.2022
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I v tomto školním roce jsme se nadále snažili o užší spolupráci s rodiči.
Ve škole jsme v tomto školním roce řešili výchovné problémy žáků: nevhodné chování ve škole,
záškoláctví absence v průběhu distanční výuky.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
studující

DVPP
Vítů, Ježková: GDPR
všichni: GDPR
Kacafírek: metodická setkání – fyzika

interní školení
všichni vyučující:
vyplňování vysvědčení,
EŽK

Do pracovní náplně učitele spadá i oblast jeho dalšího vzdělávání, a to jednak ve formě organizované
(nabídky DVPP a semináře) nebo v samostatném studiu. Průběžně se má seznamovat s pedagogickou
literaturou, směrnicemi, novými metodami výuky, s moderními ICT technologiemi, …
Škola učitelům umožňuje další vzdělávání a sebevzdělávání: vyčleněním rozpočtu na DVPP a studijním
volnem v době vedlejších prázdnin. Učitel by se měl vzdělávat především v oblastech předmětových
znalostí, znalostech kurikula, metod a forem výuky, chování žáků, komunikace s rodiči, v oblastech
souvisejících se strategickými cíli školy, práce s integrovanými žáky, …
Nabídka DVPP učitelům i vedoucím pracovníkům je sice široká, ale ne vždy vyhovující a finanční
prostředky jsou omezené. (Při malém počtu pedagogických pracovníků je velmi těžké zajištění
suplování za chybějící v dopoledních hodinách, mnohdy dostupnost školení je nevyhovující.)
Soustavně sledovanou oblastí jsou kompetence k užívávání ICT pedagogických pracovníků, proto
i v tomto roce proběhly ve škole interní kurzy vzdělávání z oblasti ICT:
 Elektronická ŽK, elektronická TK, které vedla Mgr. Leona Ježková,
 Vyplňování vysvědčení, jež vedl Mgr. Miloslav Vítů.
Zároveň jednotlivým učitelům byla nabídnuta Mgr. Leonou Ježkovou i metodická pomoc při tvorbě
digitálních učebních materiálů a tvorbě testů a Mgr. Miloslav Vítů pomáhal při zavádění testování
a shrnutí výsledků přímo v jednotlivých předmětech. Vyučující v letošním roce využívali nabídky
workshopů určených k distanční výuce.

SPONZORSTVÍ
Poděkování patří firmě Sauer a. s., která věnovala naší škole finanční částku 5000,- Kč a obci Velká
Bukovina, která věnovala škole 10 000,- Kč na nákup materiálu do školních dílen a surovin školní
kuchyňky.

15.3.2022
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Díky finančnímu zajištění zřizovatele se v letošním školním roce podařily opravit okapy a svody.

AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Veškeré aktivity tomto školním roce byly z důvodu mimořádných opatření a zavření školy zrušeny.
Školní dny měly být zpestřeny menšími celoškolními nebo třídními akcemi, jako je zapojení rodičů do
výuky, zde například paní učitelka Buriánová chystala „otevřené“ hodiny, avšak skutečnost byla jiná.
Žáci 1. stupně s rodiči se alespoň zapojili do projektu o Velikonocích a ozdobili větvičky před školou
kraslicemi.
Spolupráce a příprava na další studium

Pokračuje spolupráce se Střední průmyslovou školou v České Lípě, 8. a 9. ročník měly aktivity spojené
s výběrem dalšího studia: EDUCA JOBS.
Hýbejme se

Projektové dny „Hýbejme se“ máme zakotveny v ŠVP: žáci upevňují vztahy, plní úkoly, pohybují se, učí
se a zároveň užívají legraci.
Návštěva knihovny
Vánoční čas si žáci ZŠ Horní Police zpestřili návštěvou městské knihovny v Žandově. Děkujeme paní
Fuitové za krásné a zábavné dopoledne.
Svět kolem nás 2019 a Planeta 3000
Žáci 2. stupně se nezúčastnili celostátního vzdělávacího projektu v rámci cyklu Svět kolem nás v KD

Crystal v České Lípě, protože akce se nekonala. Rovněž Planeta 3000 se nekonala.

Měsíc filmu na školách

Před několika lety jsme se zapojili do projektu Jeden svět na školách. Organizátorem je nadace Člověk
v tísni. Cílem je seznámit žáky prostřednictvím filmů a besed s různými událostmi našich a evropských
dějin. Letošní téma se nepodařilo stihnout z důvodu zavřené školy.
Ostatní akce

Pro žáky si paní učitelky připravily projektové dny: DEN STROMŮ A ZVÍŘAT, HÝBEJME SE.
Exkurze zaměřené na zeměpis a dějepis spojené se školním projektem Hýbejme se!
V tomto školním roce se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili:
Exkurze na ÚP Č. Lípa- žáci 8. a 9. r. - školení o volbě dalšího studia a povolání
Burzy škol v České Lípě

15.3.2022
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ÚDAJE O INSPEKČNÍ ČINNOSTI
V letošním školním roce proběhla státní kontrola: veřejnosprávní kontrola vedená společností
ACONTIS s. r. o, zadaná zřizovatelem a zaměřená na hospodaření školy.
Proběhla kontrola Krajské hygienické stanice, pracoviště Česká Lípa.
Výsledky kontrol jsou založeny ve spisovně školy.

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Škola se nezapojila do mezinárodních programů.
Škola je zapojena do programu Aktivní škola (využívání nabídky www.proskoly.cz), Ovoce do škol a
školní mléko.

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
V naší základní škole se nevyučují studenti v rámci celoživotního učení.

PŘEDLOŽENÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY
V letošním školním roce nebyl realizován žádný projekt.

SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI
Na škole nepracuje odborová organizace.

15.3.2022
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HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Náklady rok 2020
spotřeba materiálu
předplatné, literatura
preventivní prohlídky
spotřeba el.energie
spotřeba vody

Výnosy rok 2020
164 769,27 provozní dotace obec
nájemné tělocvična,
10 707,-- byt
4 300,-- ostatní tržby
197 628,19 stravné ŠJ
77 608,-- čerpání fondů

spotřeba plynu

433 021,31 prodej potravin Covid

opravy a udržování

110 661,04

telefon, internet

44 480,20

bankovní poplatky

11 571,85

ostatní služby
poštovné
cestovní příkaz

283 104,-2 754,20
2 913,--

2 643,--

pojištění majetku

63 166,90

majetek

228 498,--

opravné položky One Energy

24 685,69

899,--

49 206,--

pracovní pomůcky

79 197,--

180 388,58

zákonné pojištění

spotřeba potravin

1 650 000,--

282 574,32
1 895,-66 808,80

odprodej potravin Covid 19

2 913,--

likvidace potravin Covid 19

3 451,06

odpisy majetku

27 578,--

pohonné hmoty

350,--

15.3.2022
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vzdělávání

2 542,32

1 967 660,84

Náklady rok 2020 – školství
majetek LMP
učební pomůcky
učebnice

Výnosy rok 2020 - školství

24 000,-- dotace z odboru školství

53 642,-12 750,-

pracovní pomůcky

3 855,82

náhrada nemoci

5 800,-12 710,--

plavání

3 162,--

majetek

13 097,36

doprava plavání
učební pomůcky –
distanční výuka
majetek – distanční výuka

5 928,-5 837,49
212 344,51

hrubá mzda

8 996 361,--

odvody

3 041 796,--

FKSP

12 643 497,--

72 030,82

učební pomůcky LMP

vzdělávání

2 042 653,89

180 182,--

12 643 497,--

12 643 497,--

15.3.2022
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ZÁVĚR
V příštím období chceme i nadále spolupracovat s firmou Sauer Žandov, oddělením Policie ČR
v Žandově, se Sborem dobrovolných hasičů Žandov, se ZUŠ Žandov, MŠ Horní Police, ZŠ Žandov, SPŠ
Česká Lípa, ÚP Česká Lípa, HZS Česká Lípa.
Mgr. Miloslav Vítů pokračuje v práci ve školské radě.
Naším cílem je zvýšit povědomí o škole mezi širší veřejností, udržet si žáky, aby neodcházeli do škol
v České Lípě. Nadále chceme spolupracovat se zřizovatelem a budeme se snažit zapojit více rodičů do
spolupráce se školou.
Poděkování patří obci Horní Police: proběhla výměna počítačů v počítačové učebně.
Od září 2019 tedy žáci mohli efektivněji pracovat v této učebně nejenom v hodinách informatiky, ale i při výuce
dalších předmětů.

V Horní Polici 15.03.2022

15.3.2022
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HODNOCENÍ DISTANČNÍ VÝUKY
A. SWOT

•zapojení většiny žáků
•motivace žáků k výuce hlavně na 1. st.
•zvládání práce s technikou učitelé
•přípravy učitelů na on-line
hodiny
•komunikace s rodiči ( žáků
1. stupně)

silné
stránky

slabé
stránky

•využití Teams na 100%zvládnout všechny funkce
•autoevaluace žáků
•organizace skupinových
činností a práce žáků ve
skupinách

hrozby
příležitosti

•plán nákupu techniky:
chybí grafické tablety
•při dalších DV mít vhodnou
techniku pro učitele- velký
monitor, kvalitní mikrofon,
sluchátka
•další vzdělávání učitelů v
digitální gramotnosti

•nedostatečná kvalita
domácích připojení (žáků)
•zastaralá technika u žáků
•nevhodné narážky rodičů
(nesouhlasí s DV)
•časová náročnost příprav pro
učitele, časová náročnost
opravování prací-přetíženost
učitelů
•rodiče pracují za žáky
•žáci si přeposílají
vypracované úkoly (opisují)

B. POSTŘEHY DISTANČNÍ VÝUKY
ROZVRH SYNCHRONNÍ VÝUKY
Na rozvrhu je vidět, že synchronní výuka probíhala maximálně 4 vyučovací hodiny denně. Další hodiny byly
vyučovány asynchronně (tj. zadávány úkoly, testíky nebo doplňovací cvičení, zapsání si poznámek, práce
s textem, úkol z pracovních činností, který zahrnoval i pomoc rodičům doma, výzva z tělesné výchovy,…). Žáci
rozhodně nebyli přetěžováni a neseděli celý den u počítačů.

OBRÁZEK 1: ROZVRH SYNCHRONNÍ VÝUKY

15.3.2022
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ZAPOJENÍ ŽÁKŮ
Z kontrol docházky vyplývá, že se žáci ve většině připojovali k synchronní výuce, avšak motivováni byli především
žáci 1. stupně a žáci, kteří cítí zodpovědnost za svou výuku. Dáno to bylo i tím, že s žáky 1. stupně byli doma
rodiče, kteří čerpali OČR, případně rodiče, kteří pracovali z domova. Žáci 2. stupně využívali toho, že vyučující
nevidí, s jakou technikou pracují, rodiče nevidí, zda jsou připraveni na výuku a jak pracují. Hodně znepříjemňovaly
a zdržovaly výuku vstupy žáků: „neslyším vás, mně se to seklo, nejde se mi připojit, vypadlo mi to, nejde mi
mikrofon“. Asi nejhorším zjištěním bylo i to, že žáci byli sice připojeni, avšak právě přes výše uvedené výmluvy,
že nemohli dobře sledovat výuku a zapojovat se do výuky, hráli počítačové hry nebo sledovali filmy, či sociální
sítě. Jako učitelé jsme mohli, pokud se nám něco nezdálo, oslovit rodiče, ale většinou to pomohlo jen na chvilku.
V okolních obcích není kvalitní připojení a ani učitel, ani rodiče (pokud nebyli doma) nemohli zjistit, jak to je
doopravdy. Byly vypozorovány i další problémy, a to, že mnozí žáci neměli doma na práci klid (rodiny, kde je více
sourozenců). Sourozenci se střídali u synchronní výuky nebo byli v jedné místnosti a byla slyšet další výuka i
odpovědi. Pokud měli doma ještě i mladšího sourozence, mnohdy se o něj starali nebo jím byli vyrušováni.

GRAF 1: ZAPOJENÍ ŽÁKŮ

ZVLÁDNUTÍ OBJEMU UČIVA
Učivo českého jazyka bylo dobráno ve čtyřech ročnících (2., 5., 6., 9.), učivo matematiky nebylo dobráno v 5
ročnících (1., 2., 5., 7., 9.), příští školní rok je nutné nedobrané učivo přesunout a delší čas věnovat opakování.

Český jazyk
1

Matematika
1.

1

2.
3.
4.

0
dobráno přesun do dobráno,
dalšího ale nutno
ročníku
znovu
procvičit

5.
6.
7.

0
dobráno přesun do dobráno,
dalšího ale nutno
ročníku
znovu
procvičit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GRAF 2: ZVLÁDNUTÍ OBJEMU UČIVA
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TABULKA 1: PŘESUN UČIVA

ročník
2020/21

do
ročníku
2021/22

přesun učiva čj

1.

2.

velké psací písmo

dobráno

2.

3.

dobráno

dobráno

3.

4.

věta jednoduchá a
souvětí

geometrie

4.

5.

přímá řeč

geometrie

5.

6.

dobráno

dobráno

6.

7.

dobráno

krychle a kvádr, nutné procvičit-opakování
přidat hodinu

7.

8.

druhy vět podle větných
členů

dobráno, nutné procvičit –opakovat
celá.č., %, zlomky

8.

9.

souvětí souřadné,
rozbory složitých souvětí

9.

-

Algebra 8 - statistika a pravděpodobnost
- Geometrie 8 - kompletně přesunutá do
devátého ročníku - kruh + kružnice,
vzájemná
poloha přímky a kružnice, vzájemná
poloha dvou kružnic, obvod a obsah
kruhu, ….
dobráno

dobráno

přesun učiva m

přesun učiva ostatní předměty

F - zákon odrazu světla, zobrazení na
rovinném a
kulových zrcadlech, lom světla, rozklad
světla, barva těles

SPOLUPRÁCE S RODIČI
Spolupráce s rodiči žáků 1. stupně byla příkladná, rodiče s vyučujícími komunikovali, pokud to šlo, kontrolovali
připojení, kontrolovali plnění úkolů. Rodiče žáků 1. stupně mohli v době trvání mimořádných opatření čerpat
OČR. Rodiče žáků 2. stupně (do 12 let žáka) mohli rovněž čerpat, pokud to bylo možné OČR, rodiče starších žáků
již ne. Proto se stávalo, že žáci, převážně vyšších ročníků, neměli nad sebou kontrolu rodičů. Komunikace s rodiči
žáků 2. stupně probíhala v případě potřeby, například když žákovi delší dobu nešel mikrofon, žák se nepřipojoval.
Problém byl v tom, že mnozí rodiče žákům „pomáhali“ resp. „nepomáhali“ – diktovali jim domácí úkoly,
vypracovávali za ně cvičení, avšak tato pomoc se minula účinkem. Žák si doma postěžoval, že mu něco nejde, a
místo konzultace s učitelem nebo spolužáky to za něj vypracovali rodiče. Viditelné to bylo po návratu žáků zpět
do lavic.

15.3.2022
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OBRÁZEK 2: UKÁZKY Z DISTANČNÍ VÝUKY

OPISOVÁNÍ
Tento nešvar se prolínal celou distanční výukou ve všech školách hlavně na 2. st., nejenom u mnohých našich
žáků. Někdo ze třídy úkol vypracoval, ostatní opsali a odevzdali jako svou práci bez náznaku doplnění, opravení.
Proto byly úlohy převážně hodnoceny pouze v kolonce přístup k výuce. Jako příklad lze zmínit výňatek
z telefonického rozhovoru učitelky s rodičem: „Upozorňuji vás, že vaše dítě vše opisuje, nesnaží se ani trochu
přemýšlet“. Reakce rodiče byla následující: „No a co, dělají to tak všichni, bavila jsem se s kolegyněmi v práci,
vždyť je to dobře, aspoň má jedničky.“ Pokud rodič schvaluje podvod, jakákoliv motivace učitele jde vniveč.

C. ZÁVĚR
Přínosem distanční výuky byl určitě rozvoj digitálních dovedností nejenom učitelů, ale i žáků. Oproti tomu ale
distanční výuka mnohé žáky přivedla více k dig. technice a kromě výuky začali hrát hry, používali více sociální sítě.
Rovněž jim chyběl i přímý kontakt se spolužáky a výklad učitele. Učitelům chvíli trvalo, než si zvykli, že před sebou
nemají třídu „naživo“, protože před monitorem nebo i bez něj není vidět, jak žák látku pochopil, zda rozumí.
Pro naši oblast bylo nejvíce problémů s připojením, silou signálu v domácnostech. Žákům, kteří doma techniku
neměli, škola zapůjčila počítače a notebooky.
Všichni doufáme, že se školy na takto dlouhou dobu již nebudou zavírat.
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