Vážení rodiče
Ráda bych vás jménem všech učitelů pozvala na třídní schůzky,
které se uskuteční online formou

v úterý 12. 1. 2021
15. 30 na prvním stupni
16. 00 na druhém stupni
Třídní učitelé vašich tříd vám zašlou odkazy, na kterých se v příslušném čase připojíte ze
svého počítače, mobilního telefonu, či jiného zařízení.
Třídní schůzky proběhnou ve stejném prostředí (Google Meet), v jakém pracují vaše děti.

Další informace k nadcházejícím týdnům a závěru prvního pololetí:
Týden od 11. 1. – 15. 1. – mohou nastat dvě (případně tři) varianty
1. nic se nezmění – ve škole jen 1. a 2. třída + děti rodičů IZS
2. vrací se I. stupeň, 9. ročník a rotačně zbytek II. stupně
v tomto případě by to vypadalo takto:
11. 1. – 15. 1.
modří  ve škole
9.ABC
7.ABC
6.BC
červení  doma
8.ABC
6.AD

18. 1. – 22. 1.
červení  ve škole
9.ABC
8.ABC
6.AD
modří  doma
7.ABC
6.BC

25. 1. – 28. 1.
modří  ve škole
9.ABC
7.ABC
6.BC
červení  doma
8.ABC
6.AD

1. 2. – 5. 2.
červení  ve škole
9.ABC
8.ABC
6.AD
modří  doma
7.ABC
6.BC

3. uvažuje se o návratu žáků 9. ročníku…uvidíme

Pololetní hodnocení a uzavírání známek:






Hodnotit budeme prioritně známkami.
Po zkušenostech z loňského školního roku jsme nastavili pravidla distanční výuky tak,
aby v průběhu výuky na dálku mohli žáci získat známky z různých typů úkolů.
V hodnocení budeme zohledňovat řadu faktorů, které mohly ovlivnit výsledky žáků, je
ale potřeba si uvědomit, že na rozdíl od loňského roku byla distanční výuka povinná
pro každého žáka.
Upozorňuji rodiče, že průměr, který se přepočítává v elektronické žákovské knížce, není
známkou na vysvědčení. Zde bude klasifikace uzavřena do pondělí 18. 1.



Pokud bude problém s hodnocením žáků z důvodu nedostatku podkladů, mohou
nastat následující situace:
 Jedná se výchovu, tedy předmět, který se téměř vůbec nebo vůbec nevyučoval,
nebo žák nebyl na hodinách přítomen – na vysvědčení bude nehodnocen.
 Jedná se o předmět, který byl vyučován v systému online, ale není dostatek
podkladů – na vysvědčení bude žák nehodnocen a klasifikace se posune až o dva
měsíce.


Ve zvláště opodstatněných individuálních případech je možné nahradit známku
slovním hodnocením. Ráda bych vás ale upozornila, že i slovní hodnocení je podle
zákona zadáváno jako odpovídající určité známce (slovní hodnocení odpovídající
známce 1 apod.) a v případě převodu slovního hodnocení například na přihlášku na
střední školu je zobrazováno jako známka.



Vysvědčení se bude vydávat buď v normálním termínu, tedy ve čtvrtek 28. 1. 2021,
nebo ve dnech, kdy žáci nastoupí na prezenční výuku do školy.
Pokud by nastal tento druhý případ, budou rodiče o známkách informováni.
Na I. stupni to zajistí TU mailem, na II. stupni by měla být výsledná známka zřejmá
v systému elektronické ŽK.

Opětovně vám všem děkuji za spolupráci a pomoc a přeji vám i vašim rodinným příslušníkům
nejen pevné zdraví, ale i pevné nervy.
Mgr. Hana Ginterová – ředitelka školy

