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Charakteristika školy
Základní škola byla ve školním roce 2020/2021 organizovaná jako základní škola se
čtyřmi třídami základní školy praktické, a jednou třídou kde jsou také zařazeni žáci základní
školy praktické a speciální. Při škole je zřízená školní družina.
Škola využívala čtyři odborné učebny – dílnu, školní kuchyňku, učebnu výtvarné výchovy a
učebnu výpočetní techniky. K výuce pracovní výchovy slouží také školní pozemek.
Součástí školy je tělocvična. Pronajímatelem tělocvičny je ZŠ Fantova, Kaplice.
Jednotlivé třídy jsou vybaveny notebooky, které mají připojení na internet. Připojení na internet
zajišťuje PC servis Kaplice. Počítačová učebna měla celkem 11 počítačů. V novém školním
roce 2021/2022 byla tato učebna zrušena z důvodu vytvoření nové školní družiny.
Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Byly opět dokoupeny notebooky
pro žáky a další budou zakoupeny v tomto kalendářním roce. V jedné třídě mají rovněž žáci k
dispozici tablety, které slouží k procvičování probíraného učiva. Připojení na tiskárnu je k
dispozici ve sborovně a ředitelně školy. Škola je vybavena vhodnými učebními pomůckami,
které se ve výchovně vzdělávacím procesu efektivně využívají. Dále jsou pořizovány další
didaktické pomůcky. Aktivně se rovněž využívá výukový software z edice Didakta s různými
výukovými programy.

Přehled učebních plánů, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve
školském rejstříku
V základní škole praktické je vyučováno podle ŠVP pro základní vzdělávání – Cesta k
poznání. Žáci s vývojovými poruchami učení jsou vyučování podle ŠVP pro běžnou základní
školu. Podle nového RVP byl pro ZŠ praktickou zpracován nový ŠVP pro základní vzdělávání
– Společně všechno zvládneme, podle kterého je vyučováno od 1. 9. 2017. Žáci základní školy
speciální jsou vyučováni podle vzdělávacího programu ŠVP Cesta za poznáním – vzdělávání
žáků se středně těžkým mentálním postižením.
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Personální zabezpečení činnosti školy
Ve školním roce 2020/2021 pracovalo ve škole celkem 6 pedagogických pracovníků a
dvě asistentky pedagoga. Tři učitelky mají kvalifikaci speciálního pedagoga, jedna učitelka má
vystudované učitelství pro II. stupeň VV a ČJ, dvě učitelky byly bez kvalifikace zaměstnané na
dobu nezbytně nutnou. Dvě Asistentky byly kvalifikované.
Ve školní družině pracuje vychovatelka, která měla v tomto školním roce úvazek 17,5 h.
Celkový počet pedagogických pracovníků: fyzických: 8 Přepočtený: 8,11
Počet provozních zaměstnanců: fyzických: 2 přepočtený: 1,5
Účetnictví a mzdy zpracovávala osoba samostatně výdělečně činná: Od 1. 9. 2015 zpracovává
účetnictví Jana Kohoutová, tel.:723482685.
Stravování žáků a zaměstnanců školy je zajištěno ve školní jídelně při ZŠ Kaplice, Školní.

Údaje o zařazování žáků a zařazení žáků po ukončení povinné školní
docházky
Základní školu ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo celkem 41 žáků, včetně žáků,
kteří přestoupili na základě doporučení školského poradenského zařízení z jiné školy. Ve
školním roce 2020/2021 bylo nově zařazeno 6 žáků do základní školy praktické. Jeden žák se
odstěhoval v měsíci listopadu a jeden žák byl na základě posouzení ŠPZ a se souhlasem
zákonných zástupců převeden ze ZŠ do ZŠS.
Povinnou školní docházku ukončilo celkem 6 žáků, z toho všichni v devátém ročníku
základní školy praktické. 2 žáci měli ukončené základní vzdělání v osmém ročníku. Na žádost
rodičů, a dle rozhodnutí ředitelky školy, kdy tito žáci splnili zákonem daná kritéria pro
pokračování v základním vzdělání, bylo této žádosti ze strany ředitelky vyhověno. Povinnou
školní docházku a základy vzdělání na základní škole speciální úspěšně ukončil 1 žák. Z
vycházejících žáků pokračuje v dalším studiu celkem 7 žáků základní školy praktické a základní
školy speciální.
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními
vzdělávacími programy
Ve škole zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona, se vzdělávají žáci I. a II. stupně
základní školy, podle ŠVP dle nového RVP od 1. 9. 2017, „Společně všechno zvládneme“. Žáci
základní školy praktické jsou vzděláváni podle ŠVP pro získání základů vzdělání „Cesta za
poznáním“. Všichni žáci prospěli. V souladu se ŠVP se v jednotlivých předmětech plnily
odpovídající cíle.
Cílem pedagogů, je přizpůsobit jak obsah, formu, metody probíraného učiva, tak tempo
celkovému složení třídy tak, aby byly naplňovány vzdělávací potřeby žáků. U žáků tohoto typu
školy plně využíváme názoru pomocí kompenzačních a didaktických pomůcek. Učitelé
využívají výukové programy, práci na interaktivní tabuli, různé online programy s pomocí
notebooků a tabletů s připojením na internet. Pedagogové se zaměřují na respektování
odlišných stylů učení jednotlivých žáků, kladou důraz na logickou provázanost a smysluplnost
vzdělávacího obsahu.
V oblasti organizace výuky se pedagogové zaměřují na střídání forem a činností během
výuky, je využívána skupinová výuka, kooperace během výuky, dle únavy žáka vkládají krátké
přestávky. Výuka je tedy prokládána projektovým vyučováním a projektovými dny v průběhu
celého školního roku. V rámci vzdělávacích programů se ve všech předmětech vyučující
zaměřovali na rozvíjení schopností a dovedností žáků.
U našich žáků se zaměřujeme především na samostatnost, manuální zručnost,
komunikační dovednosti. Většina žáků po skončení povinné školní docházky pokračuje v
dalším vzdělávání, ale úspěšnost dokončení následného vzdělávání na odborných učilištích nám
není ve většině případů známa.

Údaje o prevenci rizikového chování
Škola je zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podle § 16 odst. 9
školského zákona. Škola nabízí žákům možnost navštěvovat různé mimoškolní aktivity
V Domově dětí a mládeže, který se nachází v téže budově, dále mají děti po vyučování
navštěvovat nízkoprahové zařízení, Depo Kaplice, které jim nabízí různé aktivity a možnost
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odpočinku. Naše škola s tímto zařízením spolupracuje v rámci různých pro život užitečných
projektů, které nabízí.
Škola se snaží o maximální úzkou spolupráci se zákonnými zástupci žáků a jejich
informovanost. Naše škola má přehledné webové stránky www.zsomlenicka.cz, kde jsou
veškeré potřebné informace, ale převážně s našimi rodiči komunikujeme osobně, telefonicky,
písemně, dle možností a potřeby zákonných zástupců. Ve škole funguje dobrá kooperace
pedagogů, výchovného poradce, koordinátora prevence rizikového chování a OSPODu a
následná spolupráce se zákonnými zástupci žáků. V Kaplici, v případě výchovných problémů,
jednotlivých žáků.
Metodik prevence rizikového chování ve spolupráci s třídními učiteli sleduje školní
docházku, z důvodu prevence záškoláctví.
Škola úzce spolupracuje se

střediskem výchovné péče Spirála Český Krumlov.

Pracovnice tohoto střediska k nám pravidelně dojíždějí a provádí individuální pohovory s
problémovými žáky nebo s žáky, kteří by potřebovali pomoc a případnou radu v osobním či
rodinném životě. Dále probíhají skupinová sezení ve třídách, se zaměřením na poznávání a
stmelování kolektivu třídy.
Veškeré problémové situace jsou řešeny ihned, bez zbytečných odkladů. V tomto
školním roce bylo pro žáky zajištěno 16 aktivit v rámci prevence rizikového chování.

Přehled kázeňských opatření:
1. pololetí: DTU – 3
DŘŠ – 0
Chování uspokojivé – 1 žák
Chování neuspokojivé - 0 žáků
2. pololetí: DTU – 1 žák
DŘŠ – 0
Chování uspokojivé: 0 žáků
Chování neuspokojivé: 2 žáci
4

Pochvala: 6 žáků
Nejčastější projevy nevhodného chování žáků: porušování školního řádu, neplnění školních
povinností. Dále pak hrubé chování ke spolužákům a nevhodné chování k dospělým.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2020/2021
Počet účastníků DVPP: 7
Počet vzdělávacích akcí: 13
V tomto školním roce bylo díky distanční výuce znemožněno pedagogickým pracovníkům se
účastnit vzdělávání jinak, než převážně online formou.
POČET JMÉNO A PŘÍJMENÍ

DATUM

NÁZEV
ŠKOLENÍ

1.

Mgr. Petra Mašková

POČET HODIN A
MÍSTO KONÁNÍ

14. 9. 2019 –

Studium

286 h, akreditace

17. 1. 2021

speciální

MŠMT VŠERS ČB

pedagogiky
2.

Ivana Šišková

14. 9. 2019 –

Studium

286 h, akreditace

17. 1. 2021

speciální

MŠMT VŠERS ČB

pedagogiky
3.

Mgr. Petra Mašková

8. 2. 2021

Kurz Aktiv

Webinář

Brain
4.

Kateřina Halabrínová

12. 2. 2021

Úvod do EVVO

Webinář

5.

Ivana Šišková

23. 2. 2021

Vybrané

Webinář, 2 h

psychické
problémy u dětí
6.

Mgr. Gabriela Schicková

14. 4. – 5. 5.

Program

2021

Bakaláři,

Webinář

úvazky, příprava
nového školního
roku
7.

Mgr.

Zuzana

5. 5. -6. 5. 2021

Dny prevence

Webinář, Prevalis

12. 5. 2021

Vykročte do 1.

Webinář, 2 h

Žahourková
8.

Ivana Šišková

ročníku
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s vydavatelstvím
Taktik
9.

Mgr. Gabriela Schicková

25. 5. 2021

Jarní

Webinář ZŠ a PŠ

konference,

Svítání, O.P.S.

Společné
vzdělávání 2021
10.

Mgr.

Milada

11. 6. 2021

Halabrínová

EVVO –

Školení Cassiopea

„Odpad může

ČB, 5,5 h

být i poklad“
11.

Mgr.

Zuzana

Žahourková

12.

Mgr. Petra Mašková

10. 6. – 12. 6.

Metodika

Webinář MŠMT, 16

2021

Sfumato

h

9. 6. 2021

Jak začít

Webinář Besednice,

s digitální

3h

gramotností na
1. st.

13.

Zdeňka Hudecová

9. 6. 2021

Jak začít

Webinář Besednice,

s digitální

3h

gramotností na
1. st.
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Každoročně škola pořádá vánoční a velikonoční výstavu prací v Městské knihovně v
Kaplici. Tyto výstavy mají velkou návštěvnost a dobrý ohlas u veřejnosti. Škola také zajišťuje
výzdobu městské knihovny a budovy školy a aktuálně ji mění. Prezentace výrobků našich žáků
z keramiky probíhá taktéž v PC servis Kaplice a kostele v Blansku.
Žáci naší školy navštěvují nejrůznější instituce a akce v rámci města Kaplice,
spolupracujeme s Městskou, státní i krajskou Policií, místním Depem Kaplice, s Charitou
Kaplice, se Spirálou Český Krumlov, se společností Engel Kaplice, s Českým červeným
křížem, nově s Centrem pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. v Českém Krumlově (pořádání
tematických workshopů). Pokračuje spolupráce se Základní školou Benešov nad Černou,
v rámci společné výuky plavání v Českém Krumlově.
Naší snahou je pro žáky zajistit mnoho akcí, které jsou smysluplné, a pokud možno bezplatné,
vzhledem k sociálním možnostem některých rodin žáků naší školy. Mnoho akcí pořádáme pro
naše žáky v rámci naší školy (projektové dny, sportovní dny, vycházky apod.)
Jsme hrdí na každoroční vydávání nástěnných kalendářů, obsahující výtvarné práce
žáků naší školy. Tyto kalendáře nás velmi dobře prezentují jak ve městě Kaplice, tak mimo
město. Pro letošní rok byly některé akce, včetně plavání neuskutečněny, vzhledem
k mimořádným opatřením, v důsledku pandemie Covid 19.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2020/2021nebyla na škole provedená inspekční činnost ze strany ČŠI.
Poslední inspekční činnost byla na škole v termínu od 23. 5. - 25. 5. 2017 s velmi kladným
výsledkem.

Základní údaje o hospodaření školy
V kalendářním roce 2020 nebyla provedena kontrola ze strany VZP.
Poslední kontrolované období bylo 10/2014-01/2018. Kontrola ze strany OSSZ byla
provedena 23. 9. 2020. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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Hospodářský výsledek roku 2020 byl 0 Kč. Kladné úroky byly ve výši 294,62 Kč.
Vyrovnaný výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl dosažen uskutečněným nákupem
školního zařízení a doplněním provozních prostředků čerpáním rezervního fondu.
Bližší informace o financích školy a hospodaření v roce 2020 jsou obsaženy v Rozboru
hospodaření za rok 2020, který je veřejně přístupný u ředitelky školy. Do fondů nebyl
uskutečněn žádný příděl.

Výchovně vzdělávací práce školy
Výchovně vzdělávací práce školy je zaměřena na celkové rozvíjení vědomostí,
dovedností a schopností žáků. Do vzdělávacího procesu se zařazují nové metody a formy práce.
Při vyučování se využívají výukové programy (práce s notebooky), interaktivní tabule
(online programy, výukový sofware – Didakta), v každé třídě je internet.
K výuce jsou využívány i didaktické pomůcky. Žáci jsou vedeni k vyhledávání a práci
s informacemi. Snahou je rozvíjet komunikační schopnosti a dovednosti. Vzhledem
k omezeným možnostem díky mimořádným opatřením v důsledku Covid 19 byly omezeny
mimoškolní aktivity.
Personální podmínky ve škole umožňují v plném rozsahu naplňovat zvolené vzdělávací
programy.
Prostorové podmínky jsou dobré. Škola využívá kmenových i odborných učeben. V
kmenových učebnách, jsou vytvořeny prostory pro relaxaci Odborné učebny, mají dobrou
vybavenost. Žáci pracují efektivně s učebnicemi i pracovními pomůckami.
Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Podle finančních možností je škola
vybavována stále novými učebními pomůckami a výukovými programy. V jedné třídě, bylo
položeno nové lino, na náklady pronajímatele. Dále došlo k obnově a nákupu interaktivních
tabulí, z fondu investic. Byla zmodernizována část učebnic pro žáky.
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Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělání Ve školním roce
2020/2021
Škola pokračovala ve spolupráci s nejrůznějšími institucemi a se svými partnery,
v rámci omezených možností v důsledku mimořádných opatření, vzhledem ke Covid 19. Škola
pravidelně instaluje výstavy prací žáků v městské knihovně, jejíž provoz byl taktéž omezen.
Škola oslovila sponzory, kteří částkou 10 tisíc korun přispěli na tvorbu kalendáře na rok 2021

Další údaje k práci školy:
Ve výuce bylo dosaženo poměrně dobrých výsledků. Všichni žáci, až na dva žáky
v ZŠS, kteří propadli, v tomto školním roce prospěli, mnoho žáků s vyznamenáním. Je potřeba
mít na paměti individuální zvláštnosti jednotlivých žáků, a hledat možnosti jak přizpůsobit
výuku těmto individuálním zvláštnostem jednotlivců i kolektivní výuce.
Do vyučovacích hodin je zařazováno projektové vyučování nebo celé projektové dny
v průběhu celého školního roku v oblasti dopravní výchovy, zdravovědy, etické výchovy,
EVVO, čtenářské gramotnosti, chování za mimořádných okolností i prevence rizikového
chování.
Pronajímatel ZŠ Fantova Kaplice, nám umožnuje plně využívat tělocvičnu, vždy
s půlročním vyúčtováním, dále hřiště s umělým povrchem v areálu naší školy, lehkoatletický
areál, který je vybudovaný u Základní školy Kaplice, Školní a dopravní hřiště.
Při pracovní výchově je výuka zaměřena na rozvíjení manuálních schopností,
dovedností a samostatnosti žáků. Žáci jsou vedeni k dokončování zadané práce, nejen
v hodinách pracovní činnosti.
Ve třídách jsou vedeni k udržování pořádku, dodržování stanovených pravidel a
školního řádu.
Naše škola je známa hlavně svou tvorbou v oblasti výtvarné výchovy. Naše paní
učitelka na výtvarnou výchovu a pracovní výchovu vede naše žáky velmi dobře. V dětech
buduje a probouzí estetické cítění, procvičuje a učí manuální zručnosti. Jejich práce jsou
součástí výzdoby školy, výstav a školních trhů.
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Škola neustále hledá nové možnosti vzdělávání jak žáků, tak pedagogů v oblasti DVPP
a kontaktů pro další spolupráci se školou.
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V tomto školním roce byly uskutečněny tyto akce:

SEZNAM AKCÍ ŠKOLY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KAPLICE, OMLENICKÁ 436
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
ZÁŘÍ









9. 9. 2020 - Šipkovaná aneb Rozhýbejme školu
10. 9. 2020 - Návštěva logopedie - PaedDr. Jiřina Bártová
14. 9. - 18. 9. 2020 - Konzultační týden pro rodiče
15. 9. 2020 - Houbový den - projektový den EVVO
22. 9. 2020 - Den čisté mobility - dopravní výchova- exkurze České Budějovice
29. 9. 2020- Projektové vyučování - dějepis- vynález knihtisku -8 třída
29. 9. 2020 - Projektové vyučování - 1., 2. třída + ZŠS na téma Švestka
30. 9. 2020 - Vzpoura úrazům - beseda VZP

ŘÍJEN





8. 10. 2020 - Návštěva logopedie - PaedDr. Jiřina Bártová
9. 10. 2020 - Projektový den EVVO – „Učíme se s bramborou“
14. 10. 2020 - Návštěva cukrářky
22. 10. 2020 - Halloween

LISTOPAD




23. 11. 2020 - Projektové vyučování - Jan Amos Komenský - I. třída
23. 11. - 27. 11. 2020 - Konzultační týden pro rodiče
24. 11. 2020 - Beseda s městskou policií

PROSINEC









3. 12. 2020 - Spirála - třídní kolektiv- 8. ročník
3. 12. 2020 - Vánoční focení
9. 12. 2020 - Beseda s knihovnicí - 1. + 2. stupeň
10. -11. 12. 2020 - Projektové vyučování- finanční gramotnost
14. 12. 2020 - Vánoční pečení II. třída
16. 12. 2020 - Vánoční pečení I. třída
17. 12. 2020 - Vánoční peření IV. + V. třída
18. 12. 2020 - Vánoční pečení III. třída
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LEDEN


18. 1. 2021 - Pedagogická rada za 2. čtvrtletí
20. 1. 2021 - Projektový den – První pomoc
20.1. - 28. 1. 2021 - Konzultační týden pro rodiče
28. 1. 2021 - Projektový den EVVO – „Za zvířátky do lesa“
29.1 2021 - Jednodenní pololetní prázdniny
Sněhuláci pro Afriku - projekt







ÚNOR








5. 1. 2021 - Masopust, tradice, smažení koblížků
8. 2. -12. 2. 2021 - Srdíčkový týden
12. 2. 2021 - Zimní vycházka (pečení buřtů)
STREETWORK- beseda 2. stupeň -Návykové látky
15. -21. 2.2021 - Jarní prázdniny
24. 2.2021 - Masopust ve škole
25. 2. 2021 - SVP Spirála (6. ročník) - kolektiv

BŘEZEN


od 1.3. - 9. 4. 2021 - Distanční výuka

DUBEN




21. 4. 2021 - Den Země
29. 4. 2021 - Pedagogická rada za třetí čtvrtletí
30. 4. 2021 - Čarodějnice

KVĚTEN







5. 5. 2021 - WORKSHOP - "Les" 1. stupeň + WORKSHOP - "Voda" 2. stupeň
(Zajištuje centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov)
6. 5. 2021 - Návštěva logopedie - PaedDr. Jiřina Bártová
6. 5. 2021 - SVP – individuální konzultace
7. 5. 2021 - Dopravní výchova I.
12. 5. 2021 - Projekt "Koza"
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14. 5. 2021 – Dopravní výchova I.
25. 5. 2021 - Prevence – Beseda s vedoucím strážníkem městské policie
26. 5. 2021 - SVP – individuální konzultace

ČERVEN















1. 6. 2021 – Den dětí
2. 6. 2021 - ART den
3. 6. 2021 - Návštěva logopedie- PaedDr. Jiřina Bártová,
3. 6. 2021 - Focení žáků po třídách
8. 6. 2021 - Virtuální prohlídka jaderné elektrárny TEMELÍN
10. 6. 2021 - Dopravní výchova II.
14. 6. 2021 - WORKSHOP – I St. „Zvířátka“ + II. St. „Poruchy příjmu potravy“
16. 6. 2021 - Červený kříž I. i II. stupeň
18. 6. 2021 - Uzavření známek
21. 6. 2021 - Závěrečná pedagogická rada
21. – 25. 6. 2021 - Školní výlety (Hradiště, Český Krumlov – IV. a V. třída)
Sportovní den
23. 6. 2021 - Beseda – návštěva knihovny – „ Dobrodružství v přírodě“ I. st. + 6
ročník
30. 6. 2021 - VYSVĚDČENÍ
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Závěr:
Klady:


Většina vycházejících žáků odchází do středních odborných učilišť. Jejich hodnocení
na učilištích je velmi dobré, jak po stránce praktické, tak i teoretické připravenosti. Na
dobré úrovni je individuální práce se žáky.



Na dobré úrovni je rovněž spolupráce s většinou rodičů, dále s Městským úřadem,
odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Výsledky přináší spolupráce s Městskou, státní
i krajskou policií Kaplice. V rámci prevence došlo i k pokračování úzké a pravidelné
spolupráce se Spirálou ČK.



Žáci vcelku úspěšně zvládají práci s počítačovou technikou. Ve všech třídách se
používají notebooky a tablety. Žáci rovněž velmi dobře zvládají práci s interaktivní
tabulí, která je pravidelně v hodinách využívána. Škola je připojena na internet
prostřednictvím PC servisu Kaplice. Notebooky jsou vybaveny výukovými programy,
které se využívají při výuce.



I nadále využíváme osvědčenou výuku keramiky ve školní keramické dílně.



Žáci školy navštěvují každoročně divadelní představení v Českém Krumlově nebo v
Českých Budějovicích a filmová představení v Kaplici. Vzhledem k mimořádným
opatřením vlády a Ministerstva zdravotnictví z důvodů pandemie, nebylo možné
v tomto školním roce tyto pravidelné akce navštěvovat.



Škola je dobře materiálně vybavena, žáci umí pracovat s moderními pomůckami.



Škola má velmi přehledné a zajímavé webové stránky, kde jsou pravidelně vkládány
informace o činnosti školy, jak pro rodiče žáků naší školy, tak pro širokou veřejnost a
zřizovatele školy.



Škola pokračuje v projektu „Ovoce do škol“ a Mléko do škol“. Dodávky byly po dobu
distanční výuky přerušeny.

Zápory:


Přetrvávají problémy s docházkou u některých žáků (záškoláctví, podporované
záškoláctví). Vše je sledováno a řešeno ve spolupráci třídních učitelů, výchovného
poradce a preventisty rizikového chování. Úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci
žáků a s Odborem sociálně právní ochrany dětí v Kaplici. Do školy pravidelně za
sledovanými žáky dochází kurátorka OSPOD. V rámci prevence rizikového chování,
probíhá během školního roku mnoho preventivních programů.
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V době pandemie probíhala distanční výuka offline formou. Žáci nebo zákonní zástupci
žáků si pravidelně vyzvedávali a odevzdávali vypracované materiály k výuce. Bohužel
se stávalo velmi pravidelně, že někteří žáci pojali tento způsob výuky jako volno a se
školou nespolupracovali. Na mnoho žáků měl tento způsob výuky a vytržení z kolektivu
velmi negativní vliv jak po psychické stránce, tak po stránce vzdělávací. Na webových
stránkách byla veškerá distanční výuka vždy vyvěšena pro rodiče, kteří měli možnost
tisku, nebo pro případný přehled a kontrolu probíraného učiva. Pedagogové nabízeli
konzultace po telefonu i osobně. Žákům bylo umožněno doučování jeden na jednoho
(učitel – dítě).

Výroční zprava školy:
Výroční zpráva byla přednesena v konceptu na pedagogické radě 30. 8. 2020.
Zpráva byla zpracována: 27. 09. 2021.
Zpráva byla odeslána Krajskému úřadu-odbor školství, mládeže a tělovýchovy dne 15. 10.
2021.
Zpráva je veřejně přístupná na chodbě školy nebo k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.
Zpráva byla projednána a schválena školskou radou ve složení Mgr. Gabriela Schicková,
Michaela Zárybnická a Jiřina Kostková, a to dne 11. 10. 2021

Mgr. Gabriela Schicková, ředitelka školy
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