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(Dokončení ze str. 9)
Škola má k dispozici potřebné 

pomůcky, vybavení odborných 
učeben, dílen, počítačových tříd, 
interaktivních tabulí a množství 
manipulačních pomůcek pro žá-
ky se SVP. Žáci a jejich rodiče 
nám dali za pravdu, že vlastně 
chodit do školy je prima věc. 

V září zjistíme úroveň znalos-
tí žáků ve třídách v jednotlivých 
předmětech a podle toho budou 
přesně upraveny obsahy vzdělá-
vacích plánů třídám „na míru.“ 

Důležité je zvolit 
podstatné učivo 

� Miroslav Kadlec,
     ZŠ Komenského 2

1. Chci věřit, že plošné zavírání 
škol neproběhne, a zatím nemám 
k dispozici pokyny z MŠMT, kte-
ré mohou změnit plány pro pří-
padnou distanční výuku (v době 
uzávěrky ŽN). 

Nejvýhodnější je výuka ve ško-
le. A to nejen pro žáky a učitele, 
ale i pro rodiče. Využili bychom 
princip výuky na webu včetně 
využití osvědčených příkladů 
dobré praxe jednotlivých uči-
telů. Byla by i možnost vyzved-
nout si materiály ve škole. Pokud 
by to bylo možné, tak alespoň 
omezená výuka nebo konzultace 
pro určitý počet žáků. Důležité 
je také stanovit si základní učivo 
a způsob hodnocení. Distanční 

výuka by byla na rozdíl od jara 
pro žáky povinná.

2. V září a říjnu se chceme sou-
středit na zjištění stavu znalostí 
a dovedností žáků, zopakování a 
případně vysvětlení učiva z doby 
uzavření škol. Nejdůležitější je 
zaplnit případné mezery hlavně v 
předmětech, kdy probíraná látka 
úzce navazuje na další látku. 

Speciálně to platí pro matemati-
ku, český jazyk a cizí jazyky. Bude 
to klást nároky nejen na učitele a 
žáky, ale i na rodiče. Důležité je 
společný postup školy a rodiny. 
Na druhou stranu není podstatné 
vše dohnat ve všech předmětech. 
To není možné. Proto je důležité 
zvolit to podstatné učivo. To pro-
bírali a budou probírat pedago-
gové v předmětových komisích a 
metodickém sdružení.

Bude co procvičovat
a dohánět

� Ivan Vítek,
    ZŠ Palachova 35

1. Během jarního uzavření škol 
jsme se všichni museli rychle při-

způsobit nové organizaci výuky 
na dálku. Začali jsme využívat 
komunikační aplikace i pro sku-
tečné on-line hodiny a vytvářet 
a používat interaktivní výukové 
materiály a testy v aplikaci Edu-
Page. 

Žáci v této nové situaci nebyli 
pouze pasivními příjemci infor-
mací, ale museli se naučit nové 
poznatky nejen vyhledat, ale dále 
je i zpracovat a aktivně využít. 
Přes nezpochybnitelné výho-
dy moderních technologií je ale 
zřejmé, že osobní kontakt mezi 
žáky a učiteli je velice obtížně 
nahraditelný.

2. Přes veškerou snahu uči-
telů, žáků i rodičů bude jistě v 
novém školním roce co dohá-
nět. Soubor pedagogicko-organi-
začních informací na školní rok 
2020/2021 vydaných MŠMT 
umožňuje upravit rozvržení 
vzdělávacího obsahu mezi roční-
ky tak, aby bylo možné se v hlav-
ních vyučovacích předmětech 
vrátit k učivu, na jehož procviče-
ní a upevnění nebyl v distanční 
výuce dostatečný prostor. 

Začátek školního roku proto 
budeme věnovat zejména zjišťo-
vání úrovně dosažených výstu-
pů u jednotlivých žáků a tomu 
následně přizpůsobíme opako-
vání s individuálně zaměřeným 
procvičováním a upevňováním 
učiva. -lko-

Některé školy 
přivítají žáky

v novém
V novém školním roce 2020/2021 

bude v městských školách otevřeno cel-
kem 11 školních tříd, včetně speciální 
třídy v ZŠ Komenského 6, kde nastoupí 
11 žáků.

Do lavic usedne 207 prvňáčků, pro 
které má město připravený drobný 
dárek. „Jaký, to si nechám jako překvape-
ní,“ usmívá se místostarosta pro školství 
Josef Klement. 

Během léta se některé opuštěné škol-
ní budovy dočkaly modernizace a práce 
na pár místech finišovaly ještě koncem 
prázdnin. 

„ZŠ Komenského 2 se dočkala výmě-
ny podlahy na celém jednom patře. Je 
navrženo přidělení krajské dotace ve výši 
240 tis. Kč pro tuto školu, na výměnu svě-
tel ve sportovní hale,“ říká místostarosta 
Klement s tím, že práce musí být prove-
deny do konce roku. 

Výměny osvětlení se dočkala i tělo-
cvična ZŠ Komenského 6, kde došlo 
také k výměně elektroinstalace. „Na pře-
lomu srpna a září bude na této škole zahá-
jena rekonstrukce dvora a stavba venkovní 
učebny,“ informuje místostarosta. 

Zejména pro provoz venkovního spor-
tovního areálu u ZŠ Švermova budou 
sloužit nová WC. „Celková rekonstrukce 
toalet běží i v Mateřské škole na ul. Van-
čurova. V rámci úprav bude instalováno 
zařízení, které částečně umožní využívání 
dešťové vody,“ vysvětluje Josef Klement. 
Investice z rozpočtu města činí téměř 12 
mil. Kč.  -lko-

Kantoři začnou pilovat
slabiny z loňska

Léto končí a rozezní se školní...


