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Vážení žáci a žákyně, vážení rodiče,
v úvodu Vám přejeme co nejúspěšnější start do nového školního roku a samozřejmě co
nejplynulejší průběh školního roku bez omezení vycházejících z případných opatření či
probíhající rekonstrukce školy.

Do poslední chvíle jsme čekali na stav předání budovy naší školy do užívání v první fázi
rekonstrukce, z tohoto důvodu Vás oslovujeme až nyní. Omlouváme se za obsáhlost
úvodních informací, ale je zde spousta nezbytných skutečností, s kterými je důležité Vás
seznámit. Pro lepší přehlednost jsme obsah rozčlenili do oblastí:

a) Omezení provozu školy z důvodu protiepidemiologických opatření
b) Stav a vývoj rekonstrukce naší školy
c) Nové trendy a směřování naší školy v nejbližších letech
d) Různé

A Omezení provozu školy z důvodu protiepidemiologických opatření
Škola musí organizačně zajistit všechna opatření vydaná ministerstvem zdravotnictví či
školství. V současné době je v doporučujícím manuálu dána větší vůle pro školy v možnosti
přizpůsobení obsahu na dané podmínky školy. Ve větší míře jsme se snažili opravdu každé
opatření přizpůsobit našim stávajícím možnostem s cílem co nejmenšího narušení
vzdělávacího procesu (za předpokladu nutného splnění podmínek). Na druhou stranu
respektování zadaných podmínek je pro nás závazné a neměnné.

Povinné testování žáků
Na škole proběhne screeningové testování žáků v termínu 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021. Žáci
2.–9.ročníků se budou testovat ve své třídě po příchodu do budovy školy (bez využívání
šaten), žáci 1. ročníku se otestují po skončení úvodního bloku. Testovat budeme společně
v lavicích,  ve svých třídách.
Žáci budou testováni pomocí dodaných antigenních testů (obdobné jako v loňském roce).
Opět je možné využití vlastních donesených testů (z platného seznamu MZČR). Stačí napsat
zprávu TU se souhlasem o využití vlastního testu a prohlášení, že je žák poučen o realizaci
testu a zároveň došlo k odbornému skladování a manipulaci s testem.
Žák, který odmítne testování v uvedených termínech, se bude po celou dobu výuky
pohybovat v respirátoru či roušce (i v průběhu vyučovacích hodin).
Testování nepodstupují žáci, kteří splňují tyto podmínky:

● dokončené očkování (14 dnů po druhé dávce) dodaná kopie certifikátu TU v EduPage
● prodělané onemocnění (180 dnů) dodané potvrzení TU v EduPage
● negativní test z odběrného místa osobně či kopii předem TU v EduPage

RT-PCR test nesmí být starší než 7 dní
POC test na přítomnost antigenu nesmí být starší 72 hodin

Žák, který odmítne testování i následné celodenní nošení respirátoru či roušky, nemůže
v daném období nastoupit do prezenční výuky. Zůstává doma v režimu bez distanční výuky
(zadávání úkolů či učebního obsahu). Dané období bude odvislé od stanovených režimů
testování (nyní do 10. 9. 2021). Rodič žáka následně omluví z „rodinných“ důvodů.
Třídní vyučující Vás během úterý (31. 8. 2021) osloví prostřednictvím EduPage s žádostí
o doložení případných podkladů pro „osvobození“ z testování.

Upozorňujeme na případnou nutnost izolace (odchod domů) v případě výskytu pozitivního
testu ve třídě dne 9. 9. 2021. Do izolace musí jít všichni žáci dané třídy, kteří v posledních
dvou dnech (7.–8.) byli na výuce. Samoizolace trvá do výsledků potvrzovacího PCR testu.
Následný postup volíme dle nařízení KHSHK. Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných
žáků nebo dětí a žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě.
Povinnost nošení respirátoru či roušky
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Platí pro všechny osoby (žáky, učitele i třetí osoby) ve všech společných prostorách
školy. Neplatí pro žáky, kteří jsou usazení v lavicích při vyučovací hodině či zachovávají při
hodině mezi sebou odstup 1,5 m (včetně žáka a vyučujícího). Neplatí pro pedagogického
pracovníka vykonávajícího přímou pedagogickou činnost v hodinách.
Rodiče žáků prvních ročníků absolvují při návštěvě první vyučovací hodiny dne 1. 9. 2021
celý program s povinnou ohranou úst (respirátor).

Pohyb po škole v době výuky
Předpokládáme omezení pohybu ve vnitřních prostorách školy v době přestávek. Žáci se
většinou nebudou stěhovat, přestávky budou trávit, dle možností, ve svých třídách.

TV a zpěv
U testovaných a očkovaných žáků bez omezení.

Školní družina
Provoz bez omezení dle stanoveného organizačního schématu.

Školy v přírodě a lyžařské výcviky
Budeme realizovat (zatím), připravujeme průběh akcí s ohledem na opatření pro ubytovací
zařízení, stravování a pobyty ve venkovním prostředí.

Stravování
Bez většího omezení, u stolu budou žáci sedět maximálně po pěti.

Mimoškolní akce
Omezíme pouze na akce, které vyplývají přímo z našeho ŠVP (knihovny, středisko
SEVER,...)

Výuka plavání
Plánujeme v plném rozsahu. Řešíme nutnost předkládání antigenních testů po skončení
povinného testování ve školách.

Kroužky
Budeme realizovat pouze kroužky pořádané školou, nebudeme realizovat kroužky od
externích dodavatelů. Režim na kroužku bude stejný jako ve vyučovacích hodinách.

Hygienické opatření, dezinfekce a úklid
Bude probíhat plně dle stanoveného manuálu MŠMT. Všichni žáci budou poučeni a se všemi
pravidly seznámeni v úvodu školního roku (obsah a zápis z poučení bude zveřejněn
v EduPage).

Vstup třetích osob do provozu školy
V době provozu školy platí i nadále omezení vstupu třetích osob do budovy školy. Vstup je
povolen rodičům z důvodu neodkladné záležitosti, osobám zajišťujícím či doplňujícím
vzdělávací program (poradenská zařízení, praxe studentů UHK, dozorové či kontrolní
orgány). Ostatním osobám je povolen vstup do budovy školy vždy po skončení provozu školy
bez osobní přítomnosti žáků a pracovníků (oprava, údržba a rekonstrukce).

Výše uvedená pravidla plně respektují vydané pokyny MŠMT k provozu škol ve školním roce
2021/2022. V případě vydání dalších pokynů provede škola neprodleně případné úpravy
svého provozu.

B Rekonstrukce školy
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Základní a podstatnou informací je, že nový školní rok zahájíme 1. 9. 2021 v prostorách
naší současné budovy školy. Výukové prostory školy nám umožní realizovat náš výchovně
vzdělávací program v plném rozsahu, nicméně průběh a zejména současný stav
rekonstrukce neprobíhá dle vytyčeného plánu.

Popis plánovaného a současného stavu rekonstrukce do začátku školního roku 2021/2022:

1 Úprava vnitřních prostor školy, vybudování nového vstupu do školy
Vybudování nového funkčního vstupu do budovy školy, rekonstrukce 3 učeben včetně
kompletního vybavení nábytkem a IT technikou (NTB, nové tabule s LCD panelem),
rekonstrukce 2 kabinetů, šaten a sociálních zařízení.
2 Realizace  půdní vestavby
V rámci první etapy se zrušila sborovna školy. Na půdě se vystaví nová sborovna a kabinety
pro pracovníky. Absence odpovídajícího pracovního zázemí pro pracovníky školy je letitý
problém školy.
3 Základy a hrubá stavba nového pavilonu
Na školním dvoře je nutné provést odbornou pilotáž pro základovou desku nového bloku
učeben.

Všechny činnosti byly plánovány na období vystěhování školy a období letních prázdnin. Od
1. 1. 2021 byly prováděny přípravné práce, od 1. 4. 2021 zhotovitel převzal a rekonstruoval
školní družinu, od 1. 5. 2021 převzal zhotovitel hlavní část budovy školy.

Zhotovitel nestihne do uvedeného termínu vybudovat funkční vstup do budovy školy. Zdržení
se plánuje cca na 3 týdny. Vstup do budovy školy bude zajištěn bočním vchodem do bývalé
družiny (současné šatny). U vchodu je zabudován videozvonek.

Zhotovitel vybavil zrekonstruované vnitřní prostory pouze omezeným inventářem a tak škola
musela například vybavit novou učebnu starším provizorním inventářem.

Zhotovitel nezačal s výstavbou půdní vestavby. V průběhu měsíce června bylo prezentováno,
že vinou nutné změny technologie rekonstrukce dojde na půdní vestavbě k navýšení
rozpočtu, který ten stávající nepokryje. Z tohoto důvodu jsou práce na půdní vestavbě
pozastavené. Navýšení rozpočtu na rekonstrukci projednala rada města a v pondělí
30. 8. 2021 je toto téma na programu zastupitelstva města. I po případném navýšení
rozpočtu (cca 3 000 000 Kč) není nový termín dokončení vestavby stanoven. Posouvání
termínu naráží na klimatické podmínky při odkrývání střechy a rovněž stavební a hlukové
podmínky provozu stavby v průběhu školního roku. Škola je v současné době bez sborovny
a vhodného zázemí pro technicko - administrativní práci pracovníků.

Zhotovitel nezačal s budováním základové desky pro výstavbu nového pavilonu na dvoře
školy. Při pilotáži došlo k přerušení rozvodů a je nutné provést přeložky rozvodů vody
a plynu. Zároveň stále není dořešen celkový projekt na základovou desku vinou změn
v projektové dokumentaci. Hrubé stavební práce na dvoře školy opět zasáhnou do provozu
školního roku.

V průběhu druhé etapy, plánované do konce školního roku 2021/2022 (hlavní činnosti
o prázdninách 2022), dojde k dokončení vnitřních prostor (sociální zařízení ve 3. NP),
dokončení a propojení nového pavilonu se stávající budovou školy a rekonstrukce dvora
u družiny.
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C Nové trendy a směřování naší školy v nejbližších letech
V závěru tohoto školního roku došlo k evaluaci uplynulého tříletého období a byl zároveň
sestaven další dvouletý plán rozvoje školy. Veškerou koncepční a evaluační činnost školy
nově zveřejňujeme na www stránkách školy.
Škola si stanovila na nejbližší období strategické cíle.
Jako jeden z hlavních cílů vidíme revizi a inovaci celkového hodnocení žáků z jednotlivých
předmětů. Do hodnocení chceme postupně zavádět větší vliv hodnocení úrovně rozvoje
kompetencí žáka s ohledem na charakter jednotlivých předmětů. Máme sestavenou strategii
zavádění, která počítá s pozvolným postupem, obsáhlým zkušebním obdobím a soustavnou
zpětnou vazbou na účinnost a efektivnost jednotlivých fází. V žádném případě neusilujeme
o razantní změnu hodnocení, ale spíše o posílení vlivu jedné oblasti hodnocení na úkor
„výkonové“ oblasti. Nedílnou a zcela efektivní součástí nového systému hodnocení je
i zavedení systematického sebehodnocení žáka v rámci uzavírání kvalifikačních cyklů
z jednotlivých předmětů.
Ve školním roce 2021/2022 plánujeme pouze prezentaci systému, poukazování na možnosti
nového systému hodnocení bez jakéhokoliv vlivu na současný systém hodnocení. Návrh
nového systému hodnocení Vám budeme prezentovat v průběhu měsíce září.
Na výše uvedený systém hodnocení navazuje i efektivnější využívání sebehodnocení žáků
ve výchovně vzdělávacím procesu, nenásilné zavádění formativního hodnocení (zejména
v nižších ročnících) a pružná diferenciace či individualizace dle potřeb jednotlivých žáků.
Ve školním roce 2021/2022 představíme i nový projekt na vytvoření jednotných pravidel pro
sestavování písemných prací a příprav žáků. Jako škola chceme u žáků vybudovat zásady
pro tvorbu kvalitních seminárních prací, projektů, prezentací či úkolů. Skloubení zásad
stylistiky, moderní grafické úpravy či využívání soudobých IT technologií považujeme za
nedílnou součást přípravy žáka na další studium či uplatnění. V rámci projektu žákům
představíme souhrn základních pravidel včetně vzorových dokumentů pro jednotlivé ročníky.
Jsme si vědomi, že výuka těchto dovedností je dlouhodobá a vyžaduje i ročníkovou
posloupnost. Není možné striktně a razantně zavádět jednotná pravidla. V tomto školním
roce nám půjde zejména o představení celkového cílového stavu s upozorňováním na
vhodné dodržování pravidel bez vlivu na hodnocení obsahu vytvořených prací. Projekt bude
opět představen v průběhu měsíce září.
V průběhu školního roku plánujeme i nabídku seminářů či setkání rodičů nad tématy
soudobého školství. Vidíme prostor k diskuzi zejména ve vlivu sumativního hodnocení na
celkové vzdělávání žáků. Je zcela žádoucí nenásilnou a postupnou formou usilovat
o posílení vnitřní motivace žáků ke vzdělávání na úkor motivace klasifikací. Tento proces je
složitý a vždy vyžaduje součinnost žáka, rodiče a školy. Na základě vzájemného dialogu
všech stran si myslíme, že můžeme najít optimální cestu k případnému budoucímu posunu
našeho systému za účelem efektivnějšího vzdělávání žáků.

Od školního roku 2021/2022 bude na základě revize Rámcového vzdělávacího plánu pro
základní vzdělávání (RVP ZV), která je platná od 1. 9. 2021, upravena výuka Informatiky.
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie byla nahrazena vzdělávací oblastí
Informatika s novým obsahem zaměřeným mimojiné na výuky algoritmizace, programování
a robotiky. Zároveň byla mezi klíčové kompetence doplněna kompetence digitální, na jejíž
rozvoj se budeme zaměřovat ve všech vyučovacích předmětech a ve všech ročnících.
Další změnou v RVP ZV je posílení minimální časové dotace pro vzdělávací oblast
Informatika ze současné 1 hodiny na 1. stupni a 1 hodiny na 2. stupni na nově 2 hodiny na
1. stupni a 4 hodiny na 2. stupni. Vzhledem k tomu, že si na naší škole uvědomujeme
současný zvýšený zájem o technicky zaměřené absolventy, bude výuka Informatiky ještě
posílena oproti počtu povinných hodin stanovených Rámcovým učebním plánem pro
základní vzdělávání, a to o jednu hodinu z disponibilních hodin. Výuka Informatiky bude tedy
probíhat od 3. do 9. ročníku.
Změny na naší škole proběhnou v několika fázích. Někteří žáci se tak seznámí pouze s částí
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nového obsahu Informatiky, což je však zcela v souladu s Opatřením ministra školství,
mládeže a tělovýchovy. V letošním školním roce tedy zahájí výuku informatiky podle nového
plánu 3.–6. a 8. ročník. V dalším školním roce už bude informatika vyučována ve všech
třídách 3. až 9. ročníku.
Od 4. ročníku je do vzdělávacího obsahu doplněno také psaní všemi deseti, což považujeme
za velmi důležitou dovednost pro studijní a profesní budoucnost našich žáků. Výuka bude
probíhat v programu Psaní hravě.
Pro výuku informatiky jsme zakoupili velké množství nových pomůcek – robotické hračky
Blue-Bot, InO-Bot; robotické stavebnice LEGO WeDo 2.0 a LEGO Spike Prime;
programovatelné desky Micro:bit a stavebnice Nezha Inventor´s kit pro desky Micro:bit.

D Různé
● Co se týče provozu školní jídelny od 1. 9. 2021, opět plánujeme nabídku dvou

variant jídel, ovšem za dodržování určitých opatření, která znesnadňují výdej dvou
jídel. Z tohoto důvodu prosíme o určitou shovívavost při možném časovém průtahu
výdeje. V prvních dnech budeme sledovat dobu výdeje pro jednotlivé třídy, následně
případně provedeme časové korekce. 1. 9. 2021 mají všichni žáci školy obědy
odhlášené. Stravu je nutné si přihlásit (zvolením varianty oběda) v objednávkovém
systému. Volbu je možné provést do 31. 8. 2021 do 11.00 hod.

● Do konce kalendářního roku nabízí škola žákům možnost doučování dle Národního
plánu doučování MŠMT. Doučování je primárně zaměřeno na žáky, u nichž došlo
k značnému zanedbání výuky v důsledku distanční a rotační výuky. Doučování není
zaměřeno na přípravu žáků k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia či střední
školy. Národní plán stanovil kritéria na vyhledávání těchto žáků. Vyučující Vás, dle
své analýzy, případně osloví s nabídkou doučování z konkrétních předmětů. Není
stanovený počet žáků na jednu doučovací jednotku, na doučování mohou docházet
žáci z jedné třídy či jednoho ročníku. Doučování je naše rozšiřující nabídka vůči
žákům školy, z tohoto důvodu předpokládáme aktivní přístup vytipovaných
a sjednaných žáků k této formě podpory. V případě „neaktivního“ přístupu není nutné
dále pokračovat v nabízené podpoře. Preferujeme 12-ti hodinový doučovací blok na
jednu skupinu (1 hod. týdně do konce kalendářního roku). Den v týdnu a vyučovací
hodinu si stanoví vyučující dle dohody se žákem či skupinou. Doučování nebudeme
zavádět do ETK a EŽK. Upozornění na případnou absenci žáka budeme provádět
zprávou v EŽK příslušnému vyučujícímu. Bližší podrobnosti k programu, včetně
pevně daných kritérií pro zařazení žáka do programu, naleznete na
https://doucovani.edu.cz/. Bližší podrobnosti Vám taktéž sdělí konkrétní vyučující či
třídní učitel.

● Do 5. 9. 2021 Vám v EduPage zveřejníme nabídku kroužků a další postup pro
objednání a realizaci.

● V letošním školním roce bude škola hradit dopravu všem žákům na jednotlivé lekce
plavání.

● První školní den 1. 9. 2021 pro nás bude organizačně náročný z důvodu omezeného
vstupu do budovy, prostorovým podmínkám v okolí vstupu i možnostem parkování.
Prosíme rodiče prvního ročníku o shromáždění s dětmi v zadní části dvora u družiny
v 8.00 hod. Není nutné zde čekat dříve, neboť omezeným prostorem na dvoře družiny
budou do budovy vstupovat žáci vyšších ročníků a může docházet ke zbytečné
kumulaci osob. Nevydáváme omezení počtu přítomných osob na jednoho žáka,
pouze upozorňujeme na stísněné prostory našich tříd, které neumožňují přítomnost
většího počtu osob. Vstup rodičů vyšších ročníků do budovy školy je z organizačního
i protiepidemiologického hlediska povolen pouze v případě nutné asistence
u testování svých dětí.

● Bližší informace Vám budeme postupně zveřejňovat na www školy či v EduPage.
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Předem děkujeme za seznámení s výše uvedeným obsahem. Nový školní rok bude pro nás
opět velkou výzvou spojenou s dokončením rekonstrukce školy a případným omezením
provozu z důvodu vydaných opatření.
Dovolím si konstatovat, že na základě naší vzájemné spolupráce a podpory se nám opět
podaří úspěšně překonat všechny nástrahy a ve školním roce si splníme všechny vytyčené
cíle, především u Vašich dětí. Velice si ceníme Vašeho přístupu k naší škole, zejména
v době distanční výuky a vystěhování školy. Budeme se snažit nastavený trend spolupráce
i nadále posilovat.

S přáním pohodového, ničím nerušeného a „zrekonstruovaného“ školního roku

tým ZŠ Svobodné Dvory a Mgr. Pavel Balda
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