
Zápis z videokonference Klubu přátel školy dne 23.4.2020 

1. Shrnutí zásad domácího vzdělávání 
Pan ředitel stručně shrnul zásady domácího vzdělávání, které by měly být určitým doporučením, jak v současné 

situaci postupovat. Primární platformou pro výuku je MS Teams, využití tohoto nástroje stoupá, v tomto týdnu to 

bylo celkem 54 hodin. Důležitá je pravidelná zpětná vazba od učitelů a pravidelné zadávání práce. Na základě 

připomínek rodičů by měli učitelé oznamovat testy s dvoudenním předstihem a informaci poslat emailem.  

Detaily viz 

http://www.zsjandusu.net/fileadmin/downloads/rodice/info_pro_rodice/2020_manual_domaci_vzdelava
ni_aktualizace1.pdf). 

2. Hodnocení za 2. pololetí 
Ministerstvo školství vydalo pouze stručné doporučení, na základě kterého škola rozhodla, že hodnocení za druhé 

pololetí bude provedeno běžnou klasifikací – známkami (nikoliv tedy slovním hodnocením). Známky budou primárně 

určené váženým průměrem známek z vysvědčení 1. pololetí (váha 5) a průběžného hodnocení z prezenční části výuky 

2. pololetí (váha 1). Učitel může přihlédnout k aktivitě žáka z doby domácího vzdělávání a známku upravit, ale pouze 

směrem k lepšímu. Uzávěrky známek budou na přelomu května/června a budou zobrazeny ve škole online. V případě 

nesouhlasu se mohou rodiče obrátit na daného učitele, který pak na základě zhodnocení argumentů může přistoupit 

k přezkoušení žáka či změně známky. Proběhla krátká diskuze ohledně možného dopadu tohoto rozhodnutí na 

motivaci žáků (jedničkáři mohou ztratit motivaci, když se jim známky nemůžou zhoršit, ti se špatnými známkami z 1. 

pololetí mají zase naopak sníženou možnost známku si vylepšit). Na druhou stranu vysvědčení za 2. pololetí letošního 

školního roku se zřejmě nebude započítávat do kritérií pro přijímací zkoušky a předpokladem je, že žáci se učí 

především „pro sebe“ a ne jen pro známky. 

3. Otevření školy po 25.5.2020 pro I. stupeň + 9. ročník 
Aktuálně nejsou k dispozici žádné bližší informace, na základě kterých by se mohla škola k případnému otevření 

vyjádřit. Ministerstvo školství má zveřejnit podmínky na konci dubna, ředitel školy pak tyto podmínky posoudí a 

zhodnotí, zda má škola pro otevření vhodné podmínky a poté zjistí případný zájem rodičů. V případě otevření by 

výuka probíhala zřejmě v menších skupinách a plynule by navazovala družina, aby byl zajištěn „celodenní“ pobyt 

dítěte ve škole. 

4. Otevření školní družiny  
V případě, že to aktuální podmínky dovolí, je škola připravena umožnit provoz ŠD během letních prázdnin. Detaily ani 

rozsah v tuto chvíli nejsou známy. 

5. Školy v přírodě, zájezdy, vyúčtování akcí 
Veškeré ŠvP byly pro toto pololetí zrušeny, případně přesunuty na termíny v příštím školním roce. O změnách 

v termínech jsou rodiče informováni třídními učiteli. Škola se aktivně snaží vyjednávat s ubytovateli / CK a snaží se o 

minimalizaci či zrušení storno poplatků. Vyúčtování a vrácení záloh z již proběhlých akcí bude vyřešeno v nejkratším 

možném termínu, jak to aktuální opatření dovolí. Škola bude také vracet poměrnou částku a za dobu uzavřené 

družiny, školního klubu a kroužků. 

6. Ostatní 
Škola chystá výběrové řízení na klimatizace do horních učeben v hlavní budově. Na léto byla plánována oprava hřiště, 

dle aktuálních informací ale byla oprava odložena. Vzhledem k nutnosti opravy bude toto ještě řešeno s městskou 

částí, veškerá podpora rodičů v tomto ohledu je vítána. 

 

Zapsal Karel Nenička, předseda KPŠ 
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