
 

 

 

 

 

Hodnocení II. pololetí školního roku 2020/2021 
 

V závěru školního roku vždy shrnuji to nejvýznamnější, co se ve škole událo. Uplynulé měsíce byly 

pro žáky, rodiče a pedagogy náročnějších více než kdy předtím.  
 

Výuka dětí ve druhém půlroku neprobíhala z velké části ve škole. Distanční vzdělávání mělo 

formát denního setkávání žáků s učiteli. Na I. stupni jsme zvolili vyučování v blocích, kdy třída 

ráno společně zahájila výuku s třídním učitelem, poté probíhaly konzultace, školní den zakončila 

schůzka celé třídy. Výuka na II. stupni vycházela z rozvrhu žáků, který byl rozdělen na povinné 

a dobrovolné hodiny. V konzultacích měli žáci možnost zeptat se na učivo, procvičovat a opakovat 

látku. Pro rodiče jsme několikrát pořádali online třídní schůzky. 
 

Systém organizace distančního vzdělávání považuji za funkční. Samozřejmě jej nelze nastavit tak, 

aby vyhovoval každému. Uvědomili jsme si, že učení ve škole je nenahraditelné zejména z hlediska 

přímého kontaktu žáků a učitelů. Na druhou stranu je patrné zlepšení v počítačové gramotnosti, 

samostatnosti a kompetenci organizace práce. Bez pomoci rodičů by se zejména nejmladší žáci při 

distanční výuce neobešli, vzájemné spolupráce si velice vážíme.  
 

Na školním webu a ve zpravodaji MČ Brno-střed pravidelně informujeme o školních akcích. 

Velký ohlas měl Den dětí s přáními na plotě školy a drobnými dárky, který organizovaly p. uč. 

Mitášová a Smejkalová. Zájem vyvolala online setkání pořádaná p. uč. Imríškem, děti mohly 

promluvit například se sportovci z HC Kometa Brno nebo FC Zbrojovka Brno. Žákovský parlament 

pod vedením p. uč. Pískové pomohl při realizaci projektu MMB Participativní rozpočet do škol, 

díky němuž bude zútulněn prostor před učebnou jazyků v přístavbě.  
 

Snažíme se o pravidelné investice do areálu a vybavení školy. Chci znovu poděkovat rodičům za 

sponzorské dary, které nám pomáhají v rychlejší revitalizaci prostředí. Během letních prázdnin má 

být zahájena rekonstrukce školního hřiště, dále bychom chtěli opravit přístřešek na odpadní nádoby 

u školní družiny a vyměnit elektroinstalaci v dalších dvou třídách.  
 

Ze školy odchází významné pedagogické osobnosti. P. uč. Skácelová mnoho let výrazně 

ovlivňovala směřování školy ve funkci zástupkyně ředitele. P. uč. Spáčilová mimo jiné metodicky 

vedla učitele I. stupně a věnovala se rozvoji dramatické výchovy ve škole. P. uč. Novotná 

a Buráňová se vždy plně věnovaly svým žákům a třídním kolektivům. Děkuji kolegyním za jejich 

poctivou a zodpovědnou práci, přeji jim pevné zdraví a pohodu. 
 

Děkuji žákům a rodičům za zvládnutí nezvyklého školního roku. Velké díky patří učitelům a dalším 

zaměstnancům školy, jejich pracovní úsilí bylo vysoké a jedinečné.  
 

V Brně dne 22. 6. 2021 
 

Mgr. Luděk Balcařík 

ředitel školy 


