
 

 

 

 

 

Č. j.: ZŠH/909/2020 

V Brně dne 27. 5. 2020 
 

Zpráva ředitele školy 
 

Vážení rodiče a žáci, 
 

chtěl bych vás seznámit s důležitými informacemi tohoto týdne. 

 

#1 VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY I. STUPNĚ A 9. ROČNÍKU VE ŠKOLE 

- v současné době máme v naší škole 11 skupin na I. stupni a 4 skupiny v 9. ročníku 

- souběžně učitelé pokračují ve vzdělávání na dálku pro žáky, kteří do školy nedochází  

- denní výuka ve školních skupinách na I. stupni vychází z práce zadávané žákům na doma 

- výuka ve školních skupinách v 9. ročníku se soustředí na přípravu na přijímací řízení na SŠ (český 

jazyk a matematika) 

- vzdělávací aktivity zajišťují učitelé I. a II. stupně, asistenti pedagoga a vychovatelé 

- s dohledem o přestávkách nám pomáhají studentky pedagogické fakulty 

 

#2 MOŽNOST ÚČASTI ŽÁKŮ 6. - 8. ROČNÍKU NA VZDĚLÁVACÍCH AKTIVITÁCH VE 

ŠKOLE OD 8. 6. 2020 

- informace je pro nás čerstvá, zatím opět čerpáme pouze z médií a stručných sdělení na webu 

MŠMT 

- nepůjde o fungování v obdobném režimu jako na I. stupni vzhledem k personálním, materiálním 

a prostorovým možnostem školy 

- ministerstvo školství zmiňuje občasné vzdělávací a socializační aktivity (konzultace a třídnické 

hodiny) 

- účast je dobrovolná, bude pokračovat distanční vzdělávání 

- formát těchto aktivit rodičům a žákům sdělíme, jakmile obdržíme další informace, sledujte 

Edookit a web školy  

https://www.msmt.cz/dalsi-etapy-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-od-1-6-a-8-6-2020 

 

#3 HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

- návrhy známek z jednotlivých předmětů budou v Edookitu zveřejněny v týdnu od 1. 6. 2020 

- známky najdete v předmětech jako Souhrnné hodnocení 19/20 

- v systému nejde zaznamenat nerozhodnou známku (např. 1-2), doporučujeme vždy přečíst 

případný komentář učitele k hodnocení 

- hodnocení můžete konzultovat s vyučujícími prostřednictvím Edookitu a po domluvě telefonicky 

- hodnocení bude uzavřeno do 22. 6. 2020, závěrečná pedagogická rada se uskuteční 23. 6. 2020 

https://www.zshroznova.cz/hodnoceni-za-ii-pololeti/ 

 

#4 FOTOGRAFOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLY 

- v tomto školním roce nebude fotografování tříd organizováno školou vzhledem k současné situaci 

https://www.msmt.cz/dalsi-etapy-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-od-1-6-a-8-6-2020
https://www.zshroznova.cz/hodnoceni-za-ii-pololeti/


 

(zejména hygienickým omezením)  

- plánujeme fotografování uskutečnit na začátku nového školního roku, pokud to situace umožní 

- v případě zájmu (žáci odcházející na SŠ) doporučujeme domluvu s třídním učitelem, akci však 

nelze zajistit ze strany školy  

 

#5 HLASOVÁNÍ O BARVĚ ŽÁKOVSKÉHO PRŮKAZU 

- do 24. 5. 2020 mohli žáci 3. - 8. tříd rozhodnout o barvě žákovského průkazu na příští školní rok 

- ankety v Edookitu se zúčastnilo 61% žáků 

- výsledky byly velmi těsné, o jediný hlas zvítězila fialová barva 

https://www.zshroznova.cz/vysledky-ankety-barva-zakovskeho-prukazu/ 

 

Děkuji za spolupráci. 
 

S pozdravem 
 

Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy 

https://www.zshroznova.cz/vysledky-ankety-barva-zakovskeho-prukazu/

