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Zaměstnanci školy 

Ředitel:    Mgr. Szyja Andrzej 

Statutární zástupkyně školy: Mgr. Ondruchová Iveta Zástupkyně ředitele 

         I. stupeň 

Zástupce ředitele II. stupeň: Mgr. Ryška David, MBA ICT koordinátor 

Zástupce ředitele pro ekonomiku: Ing. Daniela Pawlitová 

Výchovný poradce:   Mgr. Radek Suchánek 

Speciální pedagog:   Mgr. Štefek Radim 

 

Mateřská škola: 

Vedoucí učitelka:   Bc. Adriana Szmeková 

Učitelky:    Jana Andrejkovičová 

     Lenka Baranová 

     Marie Dospivová 

     Kristýna Ressová 

Školní asistentka:   Natálie Jamborová 

Školnice:    Elena Berbalková 

Zaměstnanec provozu a prádelny: Žaneta Kurillová 

Vedoucí školní jídelny a administrativní pracovník: Zdeňka Sladkovská 

Kuchařka:    Agniecszka Mecová 

Uklízečka:    Tereza Toráčová 

 

Základní škola: 

PT     Bc. Kateřina Jachymčaková 

1. A     Mgr. Jana Stolá 

1. B     Mgr. et. Mgr.  Jana Novosadová 

2. A     Mgr. Jana Siederová 

2. B     Mgr. Markéta Hricíková Správce webových stránek 
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2. C     Mgr. Hana Drozdová   

3. A     Mgr. Zuzana Kovaříková 

3. B     Mgr. Jaroslava Hanzlová   

4. A     Mgr. Ludmila Trávníčková 

4. B                                                    Bc. Marcela Molinková 

4. C     PhDr. René Rác 

5. A     Mgr. Alena Bednárová 

5. B     Mgr. Marie Reichlová 

6. A      Mgr. Monika Bittová  Metodik prevence 

6. B     Gabriela Pavlovská 

7. A     Mgr. Jana Mecnerová 

7. B     Mgr. Alena Pavelková 

8. A     Mgr. Šárka Funioková 

            8. B     Mgr. Věra Hellerová   

9. A     Mgr. Martina Moravčinská Žákovský parlament,     

                                                                                                          Koordinátor ŠVP  

      

ŠD I. oddělení      Petra Glacová, Dis.    

ŠD II. oddělení   Natálie Salamonová, Dominika Kollarová 

 

Netřídní:     Mgr. Monika Hanzelková 

     Bc. Ivan Krajča 

     Bc. Miroslav Sieder 

     Ing. Rudolf Stařičný 
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Lenka Ferešová  

Marie Jančálková  

     Domonika Kollárová  

Jana Kroková  

Martina Malcharová  

     Renáta Panenková  

     Natálie Salamonová  

     Bc. Miroslav Sieder  

     Kateřina Siváková         

Sekretářka:    Markéta Skotnicová  

Školník:     Rostislav Lukeš  

Vrátný:     Čestmír Kročil 

Vedoucí výdejny obědů:   Anna Chroboková  

Uklízečky:    Jana Kantorová 

     Júlia Kuchejdová 

     Pavla Slovíková 

     Renáta Slovíková 
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Organizace školního roku 2020/21 

Zahájení školního. roku 2019/2020 1. 9. 2020 

Státní svátek - Den české státnosti 28. 9. 2020 

Státní svátek - Den vzniku samostatného 
Československa 

28. 10. 2020 

Podzimní prázdniny 29. 10. - 30. 10. 2020 

Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii 17. 11. 2020 

Vánoční prázdniny 
23. 12. 2020 - 3. 1. 
2021 

Ukončení  1. pololetí - vysvědčení 28. 1. 2021 

Pololetní prázdniny 29. 1. 2021 

Jarní prázdniny 22. 2. - 28. 2. 2021  

Velikonoční prázdniny 1. 4. 2021 

Velký pátek 2. 4. 2021 

Velikonoční pondělí 5. 4. 2021 

Státní svátek - Svátek práce 1. 5. 2021 

Státní svátek - Den vítězství 8. 5. 2021 

Ukončení 2. pololetí - vysvědčení 30. 6. 2021 

Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2021 
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Žákovský parlament 

Hlavní náplní a činností ŽP: 

✔ zapojení žáků do života školy 

✔ učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu 

k vyučujícím a všem dospělým 

✔ spolupodílení se na dodržování pravidel školy 

✔ vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života 

školy 

✔ připomínky, náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení 

problémů vzniklých během školního roku 

✔ organizace školních akcí a soutěží 

✔ seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc 

✔ aktualizace informací o ŠŽP na nástěnce, televizích v prostorách škol 

a webových stránkách 

 

Zasedání parlamentu: 

✔ konají se 1 x do měsíce, případně dle potřeby, o jeho konání jsou žáci 

předem informováni 

✔ účastní se dva zástupci za každou třídu 

✔ jsou dokumentována zápisem 
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Akce Žákovského parlamentu  

● sběr baterií - Žák nosí baterie, které vloží do sáčku společně s lístečkem, na 

kterém je uvedené jeho jméno, třída a počet baterií. Baterie můžete nosit každé 

pondělí do kabinetu ČJ (3. patro) Mgr. Moravčinské, popř. Mgr. Funiokové 

Za každou baterii bude přidělen 1 bod. Body se sčítají. O průběžných 

výsledcích budete informováni. Na konci školního roku bude vyhlášen 

výherce, pro kterého bude připravená odměna. ☺☺☺ 
 

● kontrola přezouvání, ŽK a psacích potřeb - Každý žák má alespoň jednu 

propisku. 

● Atletika 

● „Halloween“ – Soutěž o tematicky vyzdobenou třídu a nejoriginálnější 

masku. 

● Soutěž o Vánoční výzdobu třídy  

● Vánoční turnaj  

● Soutěž o jarní výzdobu třídy 

● Soutěž v PC hrách – pod vedením Mgr. Ryška, MBA 

● Turnaj ve fotbale – pod vedením Mgr. Stařičného 

● Turnaj ve vybíjené – pod vedením Mgr. Moravčinské 

 

Z důvodu vzniklé epidemiologické situace se mnoho akcí nemohlo uskutečnit. 

Akce budou přesunuty do školního roku 2021/2022. 
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Co se během školního roku událo… 

 

Nový školní rok 2020/2021 

Vážení rodiče, milí žáci,  

školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září v 8:00. Obnovuje se povinná školní 

docházka pro všechny školou povinné žáky. 

Žáci přicházejí do školy hlavním vchodem v obvyklém režimu od 7:40 a jdou do tříd. Na 

prvňáčky v doprovodu rodičů budou před školou čekat paní učitelky třídní. 

Podle nařízení vlády ve školách nebude povinnost nošení roušky. 

Věříme, že společně vše zvládneme a těšíme se na Vás. Vedení školy a kolektiv pedagogických 

pracovníků. 

 

Zápis do školní družiny 1. 9. 

od 8:45 
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Informace ohledně OBĚDŮ !!! 

Od 2. září 2020 budou mít opět děti zapojené do projektu Stravování ve školách a školkách 

zdarma zajištěny obědy. 

V případě nemoci dítěte je potřeba obědy vždy odhlásit, případně nemoc nahlásit třídnímu 

učiteli. První den nemoci je možné si oběd vyzvednout v jídelně do jídlonosiče. Není možné, 

aby za nemocné dítě chodilo na oběd jiné dítě. 

 

Návrat povinnosti nosit roušky 

Vážení rodiče, milí žáci... 

Od čtvrtka 10. 9. 2020 jsou povinné roušky ve všech společných prostorách školy 

a školských zařízeních (ve třídách žáci roušku mít nemusí). Dle pokynů Ministerstva 

zdravotnictví o návratu povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorách všech budov Vás 

tímto žádáme o respektování výše uvedeného nařízení. Děkujeme za pochopení :) 

 

Mgr. Renata Stalová 

Dne 14. 9. 2020 zasáhla naši školu velmi smutná zpráva. Po krátké a těžké nemoci nás ve věku 

52 let navždy opustila paní učitelka Mgr. Renata Stalová. Celý svůj profesní život zasvětila ZŠ 

Družby. Vzpomínáme na ni s láskou a vděčností za vše, co pro naši školu udělala. Bude nám 

moc chybět. Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast. 

Kolektiv žáků a zaměstnanců ZŠ. 

 

Opatření z MZ 

Informace pro rodiče a žáky! 

Od pátku 18. 9. 2020 vyšla v platnost změna v hygienických opatřeních Ministerstva 

zdravotnictví. Žáci 2. stupně mají povinnost nosit (roušky) ochranu dýchacích cest ve všech 

vnitřních prostorách školy, včetně tříd, odborných učeben apod.  

Děkujeme za respektování výše uvedeného nařízení. 
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Týden knihoven 

 

Pátek 25. 9. 2020 

Vážení rodiče,  

situace v naší škole je v současné době klidná, pokud se jedná o zdraví žáků i zaměstnanců. 

Dodržujeme všechna bezpečnostní opatření. Proto se v pátek 25. 9. 2020 bude v naší škole učit 

normálně dle rozvrhu hodin. 

 

Ředitelské volno 2. 10. 2020 

V pátek 2. 10. 2020 ze závažných organizačních a provozních důvodů je pro žáky vyhlášeno 

ředitelské volno. Školní družina i školní jídelna budou v tento den mimo provoz. 
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Webinář pro studenty 

Dne 8. 10. 2020 se žáci 8. ročníku naší školy zúčastnili webináře o HIV pro studenty. V rámci 

webináře sledovali diskusi odborníků a životní příběhy lidí, kteří se nakazili virem HIV. 

Po zhlédnutí měli možnost o tomto tématu ještě dále hovořit mezi sebou s vyučující i se školním 

metodikem prevence. 

 

Povinná distanční výuka 

Vážení rodiče, 

žáci, kteří nechodí do školy kvůli nemoci nebo karantény mají povinnou distanční výuku, to 

znamená vzdělávání na dálku.  

  

Pro úkoly budete chodit v pondělí na vrátnici školy mezi 9:00 až 11:30 nebo 14:00-15:30.  
  

Pokud dítě onemocní během týdne, je rodič povinen vyzvednout úkoly následující pracovní 

den. Vážení rodiče, milí žáci, současná situace není lehká, ale věříme, že ji spolu určitě 

zvládneme. Přeji všem mnoho zdraví a úspěšné zvládání všech úkolů. 

  

ředitel Mgr. Andrzej Szyja 
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Distanční výuka od 12. 10. 2020 

Vážení rodiče, žáci II. stupně, 

vzhledem k nově vydaným opatřením vlády se u 2. stupně základních škol zavádí střídavá 

výuka. 

První stupeň pokračuje v běžné výuce. 

Týden od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020: 

Do školy chodí žáci 6.A, 7.A, 8.A a 9.A.  Žáci 6.B, 7.B a 8.B se vzdělávají doma. 

Výdej úkolů pro žáky, kteří zůstávají doma, bude v pondělí na vrátnici od 9:00 do 11:30 

a od 14:00 do 15:30. 

Týden od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020: 

Do školy chodí žáci 6.B, 7.B a 8.B.  Žáci 6.A, 7.A, 8.A a 9.A se vzdělávají doma. 

Výdej úkolů pro žáky, kteří zůstávají doma, bude v pondělí na vrátnici od 9:00 do 11:30 

a od 14:00 do 15:30. 

  

Domácí vzdělávání (distanční výuka) je povinné, proto je nutné si úkoly vyzvednout! 

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 bude celý týden volno pro žáky celé školy. 

 Děkuji za spolupráci. 

V Karviné 9. 10. 2020, Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy 

 

Rozdělení tříd - distanční výuka 
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Distanční výuka od 14. 10. 2020 

Vážení rodiče, milí žáci, 

od středy 14. 10. 2020 začíná platit povinné domácí vzdělávání, kdy žáci nechodí do školy, 

ale plní své školní povinnosti doma. Výdej úkolů bude probíhat na nádvoří školy, stejně jako 

na jaře. 

Dodržujte prosím rozestupy, noste ochranu dýchacích cest a dbejte všech hygienických 

opatření. 

VÝDEJ ÚKOLŮ: PONDĚLÍ 19. 10. 2020 OD 9:00 DO 14:00 

ODEVZDÁNÍ ÚKOLŮ: PÁTEK 23. 10. 2020 OD 10:00 DO 13:00! 

orientační plán zde. 

 

Děkujeme za spolupráci a věříme, že i tentokrát spolu všechno zvládneme, stejně jako v jarních 

měsících. 

Vedení školy a kolektiv pedagogů. 

Distanční výuka 

Vážení rodiče, milí žáci, 

máme za sebou první dny distanční výuky spojené s uzavřením škol.  

V příštím týdnu jsou podzimní prázdniny, a pokud se školy 2. 11. 2020 neotevřou, budeme 

postupovat následovně: 

 

Výdej úkolů: úterý 3. 11. 2020  na nádvoří školy od 9:00 do 14:00. 

Odevzdání úkolů: pátek 6. 11. 2020 od 9:00 do 12:00 na nádvoří školy. 
Rodiny, které jsou v karanténě nebo nemocné, prosíme o telefonický kontakt s třídním učitelem, 

kde si domluvíte předání úkolů. 

Online výuka probíhá přes aplikaci Google Classroom, kde si příslušní vyučující domlouvají 

tzv. Meety se žáky. Tato výuka pokračuje beze změn. 

YOUTUBE ZS DRUZBY je náš podpůrný výukový kanál, kde se můžete podívat na pracovní 

postupy při plnění vyzvednutých úkolů.  

Děkuji těm, kteří se zapojili a pilně pracují na úkolech. Je Vás velká většina. Těm, kteří dosud 

nezačali pracovat, připomínám, že distanční výuka je povinná a kdo nebude plnit úkoly, ponese 

nepříjemné následky. 

  

http://zsdruzby.cz/obr/fileman/obecne-zapisy/distancni-vyuka-verze-pro-zaky.png
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Přeji všem krásné podzimní prázdniny, které využijte k uzdravení a odpočinku. Věřím, že se co 

nejdříve znovu setkáme ve školních lavicích. 

 

Informační letáky 
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Informace - Přípravná třída 

Vážení rodiče, milé děti, 

od středy 4. 11. opět otevíráme přípravnou třídu, a to v čase od   8 – 11 hod. 

Sraz dětí je v 7:45 u vchodu do školní družiny, v 11:05 si žáky vyzvedáváte. Školní družina je 

uzavřena, obědy nejsou zajištěny. Účast žáků je dobrovolná. Děti, které se nebudou účastnit 

prezenční výuky, plní úkoly jako doposud, tzn. distančně (výdejní okénka na nádvoří školy). 

Prosíme o zajištění roušek pro Vaše děti a vyplněná čestná prohlášení o bezinfekčnosti. Veškerá 

platná vládní a hygienická opatření jsou z naší strany dodržena a zajištěna. 

Těšíme se na vaši účast.          

V Karviné, dne 3. 11. 2020 

Bc. Kateřina Jachymčáková, třídní učitelka 

Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy 

Organizace vzdělávání od 16. listopadu 

Vážení rodiče, milí žáci 

od středy 18. 11. se vládním opatřením obnovuje povinná prezenční výuka pro 1. a 2. ročníky. 

Výuka bude probíhat dle standartního rozvrhu. Žáci budou vstupovat do školy odděleně podle 

přiloženého harmonogramu (viz níže). 

 

Dále připomínáme, že povinná distanční výuka pro 3. až 9. ročník pokračuje od 16.11 stejným 

způsobem jako doposud (pondělí - výdej úkolů, pátek - odevzdávání úkolů). Více informací viz 

níže: 

 

  

http://zsdruzby.cz/obr/fileman/obecne-zapisy/organizace-vzdelavani-od-16-11.png
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Vážení rodiče, milí žáci, 

od středy 18. 11. se vládním opatřením obnovuje povinná prezenční výuka pro 1. a 2. ročníky. Výuka 

bude probíhat dle standartního rozvrhu. Žáci budou vstupovat do školy odděleně podle přiloženého 

harmonogramu.  

Pro žáky 3. - 5. ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden 

žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci 

konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Své požadavky směřujte 

na třídní učitele 3. - 5. ročníku. 

Obědy jsou pro přihlášené strávníky (přípravná třída, 1. a 2. ročník) zajištěny. 

Školní družina (ranní, odpolední) bude otevřena dle zájmu rodičů. 

Dále připomínáme, že povinná distanční výuka pro 3. až 9. ročník pokračuje od 16. 11. stejným 

způsobem jako doposud (pondělí - výdej úkolů, pátek - odevzdávání úkolů). 

Veškerá hygienická opatření (roušky, rozestupy, větrání, dezinfekce rukou apod.) jsou z naší strany 

dodržována. 

Pozor na situaci, kdy dítě bylo v kontaktu s osobou, která má covid-19, nebo jestli je např. rodič nebo 

sourozenec v karanténě ze stejného důvodu - v takových případech je dítě doma a nepřítomnost 

se bere jako nemoc. Také prosíme, abyste sledovali možné příznaky a pro jistotu nechali dítě doma. 

 

 

V Karviné, dne 16. 11. 2020     Vedení ZŠ a MŠ Družby, Karviná 

 

Organizace vzdělávání od 23. 11. 

Vážení rodiče, milí žáci, 

od pondělí 23.11 pokračuje povinná prezenční výuka pro 1. a 2. ročníky. Výuka bude probíhat 

dle standartního rozvrhu. Žáci budou vstupovat do školy odděleně podle přiloženého 

harmonogramu. 

Pro žáky 3. až 5. ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy 

pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný 

zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby 

žáka. Své požadavky směřujte na třídní učitele 3. až 5. ročníku. Kontakty najdete na stránkách 

školy (zsdruzby.cz) nebo volejte 596 311 317. 
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Odevzdání úkolů v pátek 4. 12.  zrušeno 

Informace pro třídy 6. A, 7.A a 8.A 

Žáci z výše uvedených ročníků nastupují příští týden na prezenční vzdělávání. Vypracované 

domácí úkoly přinesou v pondělí 7. 12. 

 

Konec vyučování 18. 12. 2020 

Ve dnech 21. a 22. 12. 2020 vyhlásilo MŠMT volno pro žáky. Výuka tedy končí již tento 

pátek 18. 12. 2020. Žáci se do lavic vrátí v pondělí 4. ledna 2021. Pokud budou platit stále 

opatření o střídání turnusů na II. stupni ZŠ, tak v pondělí 4. 1. 2021 začínají prezenčně třídy 

6.A, 7.A a 8.A a třídy 6.B, 7.B a 8.B budou mít distanční výuku a vyzvednou si tento den úkoly 

na vrátnici mezi 8:30 a 10:30. 

Aktuální informace budeme vždy zveřejňovat na webových a facebookových stránkách naší 

školy. Děkujeme za pochopení :) 

 

Vánoční přání 

PF 2021 

ZŠ a MŠ Družby přeje veselé Vánoce a do nového roku hodně lásky, štěstí a především zdraví! 

Ať je rok 2021 pro všechny tím nejlepším. 

S láskou zaměstnanci ZŠ a MŠ Družby 
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Nový kalendářní rok 2021 

V pondělí 4. 1. 2021 nastupují do školy žáci přípravné, 1. a 2. třídy. Žáci se učí dle svého 

rozvrhu hodin. Školní jídelna a družina budou v provozu. 

Ostatní třídy (3. - 8.) přechází na distanční vzdělávání. Své úkoly si vyzvednou v úterý 

5. 1. 2021 od 9:00-13:00 u výdejních okýnek školy. 

Pro 9. ročník platí on-line vyučování. 

 

Aktuální informace 

Současná opatření vláda prodloužila do 22. 1. 2021 a z toho důvodu nadále platí: 

žáci 3. až 8. tříd se vzdělávají distančně. Výdej připravených úkolů bude v pondělí 

11. 1. od 9:00 do 13:00. Odevzdání vypracovaných pracovních listů pak v pátek 15. 1. Třída 9. 

A pokračuje v online setkáváních. 

Děkujeme za spolupráci :). 

 

Společně k lepšímu učení 
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Pomoc s úkoly! 

Nevíš si rady s úkoly? Potřebuješ pomoc při vypracovávání pracovních listů a pochopení učiva 

v době distančního vzdělávání? Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza nabízí pomocnou 

ruku. Věnuje se dětem ve věku od 6 do 24 let.  

https://www.akademickyustav.cz/ 

 

Výdej vysvědčení 28. 1. 2021 

Milí žáci, 

dnes 28. 1. 2021 bude probíhat odevzdání vypracovaných domácích úkolů. Ve výdejním 

okýnku rovněž obdržíte svůj výpis vysvědčení. Nezapomeňte si přijít od 9:00 - 12:00 (netýká 

se PT, 1. a 2. tříd). Zítra 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny :). 

 

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy 

 

 

  

https://www.akademickyustav.cz/
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Přerušen provoz MŠ, PT, 1. a 2. tříd 

Usnesení vlády České republiky platné od 1. 3. 2021: 

Vzhledem k vážnosti epidemiologické situaci se od 1. března zavírá MŠ, PT, 1. a 2. třídy. 

Harmonogram výdeje úkolů pro tento týden je následující: 

1. 3. od 9:00 - 12:00 - 3. až 9. třídy 

2. 3. od 9:00 - 12:00 - přípravná třída, 1. a 2. ročníky 

O nových skutečnostech Vás budeme informovat. Prosíme, sledujte naše webové 

a facebookové stránky školy. Věříme, že vše společně zvládneme :). 

 

Výdej úkolů 8. 3. 2021 

Upozorňujeme rodiče a žáky, že výdej a odevzdávání vypracovaných úkolů bude od příštího 

týdne probíhat každé pondělí v čase 9:00-13:00. Děkujeme za Vaši spolupráci a dodržování 

stanovených termínů.  

 

Uzavření MŠ 

Na základě usnesení vlády je mateřská škola od 1. 3. 2021 uzavřena! 

Pro děti, které mají povinnou předškolní docházku, jsou připraveny vytištěné materiály, které 

je nutné si ve školce vyzvednout a splněné úkoly pak paní učitelce odevzdat k založení do 

portfólia dítěte. 

Termín vyzvedávání úkolů: 

- Středa 3. 3. 2021 

- Pondělí 8. 3. 2021                           od 8.00 – 12.00 hod. v budově mateřské školy 

- Pondělí 15. 3. 2021 

 

Pomoc s úkoly - videa 

Nevíš si rady s úkoly? Pomoc Ti mohou natočená videa na našem youtube kanále. Mrkni na 

to :). 

 https://www.youtube.com/channel/UCAy016T-ecYU5HeLcglFwcQ 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCAy016T-ecYU5HeLcglFwcQ
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Zápis do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY on-line 
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Zápis do 1. tříd 2021 

Potřebné informace k zápisu do 1. tříd pro šk. rok 2021/2022. 

Vážení rodiče,  

blíží se zápisy do 1. tříd na základních školách pro školní rok 2021/2022, tedy i na naší škole 

ZŠ a MŠ Družby, Karviná. Rádi bychom děti i Vás přivítali ve škole. Bohužel vzhledem 

k epidemiologické situaci budou i letos zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a rodičů 

ve škole. Zápisy se v naší škole budou konat od 6. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Do první třídy se letos 

zapisují děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, nebo děti s odkladem povinné 

školní docházky. V obálce od nás dostáváte Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání 

a Zápisní list. Tyto tiskopisy vyplníte a ve stejné obálce vložíte do schránky, která je umístěna 

u hlavního vchodu naší školy nebo osobně na sekretariátu školy. Tiskopisy si můžete rovněž 

stáhnout na webových stránkách naší školy www.zs-druzby.cz. Na hlavní stránce je informace 

s názvem Zápisy do 1. tříd online. Do obálky vložte také kopii rodného listu dítěte k ověření 

údajů. Pokud nemáte možnost si kopii obstarat, dostavte se s rodným listem na sekretariát školy, 

kde si kopii zhotovíme sami. Nezapomeňte uvést Vaše telefonní číslo nebo mailovou adresu, 

abychom Vás mohli v případě doplnění údajů kontaktovat. Zákonní zástupci žádající pro své 

dítě odklad povinné školní docházky, rovněž vyplní oba přiložené tiskopisy, ale v Zápisním 

listu uvedou, že žádají odklad. Zároveň doloží kopii doporučení z pedagogicko-psychologické 

poradny nebo speciálního pedagogického centra a doporučení dětského lékaře nebo klinického 

psychologa. Tato doporučení je potřeba škole doložit nejpozději 30. 4. 2021. Pro Vaše děti, 

na naše budoucí žáky už jsou připraveny i dárečky pro radost, které děti obdrží na naší speciální 

schůzce, jakmile to epidemiologická situace dovolí a otevřou se brány základních škol v celé 

republice. Na této schůzce Vy i Vaše děti budete mít možnost seznámit se i s třídními 

učitelkami. Co naše škola nabízí? - kvalitní výuku - při výukových či výchovných potížích 

odbornou pomoc speciálního pedagoga a školního etopeda, výchovného poradce i metodičky 

prevence - 2 tělocvičny s posilovnou - 2 učebny ICT - novou moderní jídelnu - možnost obědů 

zdarma díky projektu Obědy do škol - ovoce a mléko zdarma v rámci projektů Ovoce do škol 

a Mléko do škol - množství akcí pro rodiče i děti (karneval, Den matek, Halloween, Den dětí…) 

- pobyt ve školní družině pouze za poplatek 20 Kč měsíčně. Velmi si vážíme toho, že jste si pro 

vzdělávání Vašeho dítěte vybrali naši školu a těšíme se na to, až se budeme moci setkávat 

s Vašimi dětmi i s Vámi. Nástupu dítěte do školy se nebojte. Spolu to zvládneme.  

V Karviné 17. 3. 2021      Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy 
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Návrat do školy 12. 4. 2021 
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Beseda s policií 

Dne 11. 3. 2021 se žáci 9. A zúčastnili online besedy s policistou ČR na téma „Tvoje cesta 

onlinem“. Žáci se dozvěděli důležité informace o bezpečném chování na sociálních sítích a jak 

postupovat v případě, že se sami stanou obětí „predátora“. Měli také možnost klást otázky 

na toto téma, případně diskutovat  o filmu V SÍTI, který odvysílala ČT 1 ve středu 10. 3. 2021 

večer. 

Dne 8. 4. 2021 se stejné besedy zúčastnili také žáci 8. A. 
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Nástup žáků 19. 4. 

V pondělí 19. 4. nastupují do školy děti 2. a 4. tříd. Vyučování bude končit po 4. vyučovací 

hodině. Obědy a školní družina jsou v provozu. Zbývající žáci mají distanční vzdělávání a své 

úkoly si vyzvednou u výdejního okénka od 9:00 do 13:00 hod. 

Pondělí 26. 4. 

Od pondělí 26. 4. se na své žáky opět těší paní učitelky z přípravné, 1., 3. a 5. tříd. Zbývající 

žáci mají distanční vzdělávání - vyzvednutí domácích úkolů ve výdejním okénku od 9:00-

13:00.  

Pondělí 3. 5. 2021 

V rámci rotačního nástupu dětí do školy budou od pondělí 3. 5. 2021 ve škole 2. a 4. třídy. 

I nadále zůstává všem žákům zkrácený rozvrh hodin na 4. vyučovací hodiny. 

Zbývající žáci se vzdělávají distančně. Své úkoly si mohou vyzvednout v pondělí od 9:00-13:00 

u výdejního okénka školy. 

  

http://zsdruzby.cz/zakladni-skola/aktuality/pondeli-26-4/
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Obnovení provozu MŠ 

 

 

Týden od 10. 5. 2021 

1. V týdnu od 10. 5. 2021 nastupují do školy 8. a 9. třídy. 

2. Od 10. 5. 2021 se budou všechny třídy účastníci se prezenční výuky učit dle platného 

rozvrhu hodin - tedy bez zkracování. 

3. Distanční výuka - vyzvednutí a odevzdání domácích úkolů: 2., 4., 6. a 7. třídy. V 

pondělí 10. 5. od 9:00 do 13 hod. 

Týden od 17. 5. 2021 
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Od pondělí 24. 5. 2021 

Od dnešního dne končí rotační výuka. Do školy nastupují žáci 1. i 2. stupně. Testování 

se provádí vždy 1x týdně. 

 

1. 6. 2021 
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Dnešní oslavu Dne dětí si všichni parádně užili. Dopoledne plné her, soutěží a zábavy. 
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Den dětí slavíme tradičně na zahradě školy. Děti 

projdou cestu plnou zábavy a úkolů na předem 

připravených stanovištích. Jakmile mají splněny 

všechny úkoly, dostanou sladkou odměnu. Pro naše 

žáky 1. A a 1. B se snažíme připravit příjemně 

strávené dopoledne se spoustou zážitků. 

Mgr. et. Mgr. Novosadová, Mgr. Stolá 

 

 

Den dětí na 2. stupni 

Dětský den jsme s žáky 2. stupně oslavili speciálním programem, a to v podobě soutěží. 

Vědomostní soutěž vyhrála 9. A s 27 body, ve fyzicky zaměřených aktivitách zvítězila 8. B 

v nejkratším čase 44 s. Vítězům gratulujeme. 

          Mgr. Moravčinská 
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7. A a školní dílny 

Žáci 7. A po dlouhé odmlce způsobené pandemickou situací opět naplno využívají prostor 

školních dílen a procvičují si praktické dovednosti jako jsou měření, orýsování, řezání, pilování, 

kompletování apod. Žáci vyráběli krabičky dle návodu, a to ze dřeva a překližky. Výsledkem 

jejich práce je výrobek, který mohou využít doma či na zahradě. 

          Mgr. Ryška, MBA 
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Čtení a tvoření ve 2. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní výlet 1. A a 1. B do ZOO Ostravy 

V pátek 4. 6. 2021 třída 1. A a 1. B vyjela na školní výlet do ZOO v Ostravě. 

Nejprve jsme se ihned po vstupu mezi 

zvířátka posilnili 

výbornými 

svačinkami z 

domu, a potom 

jsme mohli vyrazit 

za poznáváním 

známých i 

neznámých 

zvířátek, jejich 

mláďátek a v 

neposlední řadě 

(nebo v první?) také různých průlezek, houpaček a kolotočů. Některá 

zvířátka jsme si mohli pohladit a to se nám moc líbilo. Počasí nám 

přálo, zastavili jsme se u každého výběhu, řekli si něco o zvířátkách, 

jak se jmenují, žijí, čím se krmí atd.. Nejvíce nás nadchly žirafy, 

sloni, hroši, opice i pestrobarevní papoušci. 

Plni zážitků a dojmů jsme se šťastně vrátili domů. 

       Mgr. et. Mgr. Novosadová, Mgr. Stolá 
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Jak dětem přiblížit les? 

Děti z 2. B a 2. C se dnes procházely Černým lesem. 

V rámci prvouky se mohly zblízka podívat, jak to v 

lese chodí, kdo v něm žije a co tam roste. Procházku 

jsme si všichni náramně užili, mnoho nového viděli 

a poznali. 🌲Autobusem, neautobusem, polem, 

nepolem, lesem, nelesem.... 

   Mgr. Hriciková, Mgr. Drozdová 
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Třída 9. A - letošní absolventi 
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Melounové osvěžení ve 2. A  

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtenářská soutěž u druháků 
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Tvořivý pátek ve 2. A. 

Holčičky módní návrhářky, kluci konstruktéři autíček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj v Counter-Strike 

V úterý 15.6. proběhl na Družbě historicky první turnaj v Counter-Strike 1.6 pod vedením Mgr. 

Davida Ryšky, MBA. Zástupci školního žákovského parlamentu si legendární hru zvolili na 

pravidelném jednání, které vede Mgr. Moravčinská. Turnaje se zúčastnily týmy ze 4. až 

9. ročníku. Dramatické zápasy nakonec vyústily do finále, ve kterém se střetly týmy z 9.A a 5.B. 

Žáci obdrželi diplom a sladkou odměnu. Vítězům gratulujeme! 

Celkové umístění: 

1. místo - 9.A 

2. místo - 5.B 

3. místo - 7.B 

4. místo - 4.B 
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ZOO Ostrava 

Druháci si dnes užívali školní výlet v ZOO Ostravě. Cesta autobusem, horké letní počasí, ledová 

tříšť, cukrová vata, pohodová nálada a hlavně všechna možná zvířátka na každém kroku. 

  



KRONIKA – ZŠ a MŠ Družby Karviná 2020/2021 

ZOO Olomouc 

Ve středu 23. 06. 2020 vyjeli společně žáci z 6, 8 a přípravné třídy na společný výlet do ZOO 

Olomouc. Počasí bylo skvělé a všichni jsme si to náramně užili. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOO Zlín 

22. 6. 2021 vyrazila 9. A společně s tř. uč. Mgr. Martinou Moravčinskou na výlet do ZOO Zlín. 

Počasí nám přálo, a tak jsme si tento den 

užili přesně podle našich představ. Zhlédli 

jsme spousty zvířat, projeli se vláčkem a 

společně poobědvali. Z důvodu 

epidemiologických opatření vznikaly před 

některými pavilony dlouhé fronty, a tak se nám 

nepodařilo vidět úplně všechna zvířata. Přesto se 

nám výlet líbil a společně jsme si ho užili. 
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Jak se chovat o prázdninách…naši předškoláci to vědí - přece bezpečně. 

Ve čtvrtek 24. 6. se sešli předškoláci z mateřské školy a přípravné třídy na besedě s policistkou. 

Naučili se bezpečně přecházet silnici a za snahu byli odměněni drobnými dárky. V pátek 25. 6. 

se předškoláci seznámili s dobrovolnými hasiči z Karviné-

Ráje, prohlédli si hasičský vůz, vybavení vozu a vyzkoušeli 

si hasičský oděv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve škole se sešli budoucí prvňáčci, aby se seznámili se školou, učiteli a organizací nového 

školního roku 2021/2022  
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Turnaj ve fotbale...⚽️ 

1. místo třída 8.A 

2. místo třída 7.A 

3. místo třída 7.B 

 
 

Turnaj ve vybíjené 

V pátek 25. 6. 2021 se pod vedením Mgr. Moravčinské uskutečnil turnaj ve vybíjené dívek. 

Dramatická utkání pískali Mgr. Mecnerová a Bc. Krajča. Vítězem se stalo družstvo dívek 

ze 7. A, které ve finále porazilo 9.A. Na závěr byla obě družstva vyzvána k přátelskému utkání 

týmem učitelek. 
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Rozlučka s 9. A 
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Distanční výuka na naší škole 

 

V tomto školním roce se školy poprvé uzavřely 14. 10. 2021. Zkušenosti s distanční výukou 

z loňského roku nám umožnily rychle na danou situaci reagovat, vzdělávat žáky pro ně 

přijatelnou formou. Jelikož jsme s opakovaným uzavřením škol počítali (v souvislosti 

se zhoršující se epidemiologickou situací), předem jsme se připravovali. V tomto školním roce 

se nám podařilo žáky vzdělávat nejen offline, ale třídu 9. A, později i 8. A,  online. Jak se nám 

to povedlo? Podívejte se na hodnocení distanční výuky níže. 

 

 
1. A, 1. B 

 
Žáci 1. tříd měli distanční výuku od 16. října do 18. listopadu 2020, pak  přešli na výuku 

prezenční. V lednu pokračovala prezenční výuka až do jarních prázdnin, které začaly 22. února 

2021. Od 1. března do 9. dubna  pokračovala distanční výuka, aby 12. dubna do 17. května 

přešla na výuku rotační. Podtrženo sečteno – 12 týdnů distanční výuky v jednom školním roce 

zbrzdilo rozvoj  žáků  tříd 1. A  a  1.B – máme skluz v učivu asi 2 až 3 měsíce.  

Distanční výuka probíhala dobře, rodiče a sourozenci pravidelně vyzvedávali 

připravené úkoly (ovšem v neděli jsme rodiny kontaktovaly telefonicky a připomínaly jim 

jejich povinnosti), jen v ojedinělých případech jsme musely urgovat dodatečné vyzvednutí. 

Z 1.A  22 a 1.B 23 žáků pro úkoly chodily nepravidelně asi 3 děti. Úkoly pro distanční výuku 

byly většinou na procvičování učiva, nové učivo bylo podloženo videonahrávkou. Rodiče měli 

přístup na internetovou podporu učebnic Nová škola, které používáme. Vypracování 

pracovních listů mělo různou úroveň – tři čtvrtiny dětí pracovaly svědomitě za pomoci rodičů 

nebo sourozenců (někdy rodiče a sourozenci pomáhali tak, že to přímo napsali a vypočítali), asi 

4 děti pracovaly samy – načmáraly pastelkou nebo tužkou s velkým množstvím chyb, 

bez kontroly, 2 až 4 děti často odevzdaly některé úkoly nevypracované. Opravené pracovní listy 

se žákům nevracely (mají je založené v portfoliu), ale psalo se  jim slovní hodnocení, kde měli 

zhodnoceny jednotlivé úkoly. Hodnocení měli zakládat do ŽK. 

Po dohodě s rodiči jsme v době distanční výuky dětem umožnily 2krát týdně docházet 

do školy na konzultace s možností doučování. Rodiče nás sami neoslovovali, iniciativa přišla 

ze strany školy. V pondělí děti docházely bez problémů – 3 žáci za dopoledne, ve čtvrtek často 

některé dítě nedorazilo, zapomnělo. 
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Doučování funguje dvakrát týdně také v době prezenční výuky.  Žáci docházejí podle 

potřeby, střídá se 8 – 10 dětí v každé první třídě. Procvičují čtení, psaní a matematiku podle 

dosažených výsledků. 

Doufáme, že nás už žádná distanční výuka nečeká a že se nám podaří učivo doučit 

na začátku 2. třídy. U žáků, kteří chodí do školy pravidelně, je už nyní po několika týdnech 

prezenční výuky vidět velký posun dopředu. 

Mgr. Jana Stolá, Mgr. et Mgr. Jana Novosadová 

 

2. A 

Ve třídě 2. A je 19 žáků. V září jsme natěšeni vykročili do nového školního roku a hned 

od začátku jsme doháněli učivo z 1. třídy, které nebylo řádně probráno a procvičeno. U žáků, 

kteří pravidelně chodili do školy, bylo vidět postupné zlepšování vědomostí. V říjnu byla výuka 

opět přerušena a začala opět distanční výuka. Žáci již věděli, co je čeká a musí se snažit plnit 

pracovní listy doma. Jen jednotlivci/ 5 žáků /, kteří neodevzdali úkoly v termínu. Nebyly také 

svědomitě vypracované. Někdy se stalo, že úkoly vypracoval někdo jiný z rodiny. Všechny 

nedostatky jsem řešila okamžitě telefonicky nebo pozváním zákonných zástupců do školy.  

Od 18. listopadu 2020 jsme nastoupili k prezenční výuce. Ta trvala pro 1. a 2. ročník 

až do  19. února. To byla obrovská výhoda vzhledem k ostatním ročníkům. Někteří žáci třídy 

neměli žádnou absenci. Učilo se podle rozvrhu. 

d 1. 3. začala distanční výuka, která trvala pro 2. ročník do 18. 4. Konzultace začaly probíhat 

od 23. 3. do 16. 4. V té době proběhlo 27 konzultací. Žáci byli zváni telefonicky nebo písemně 

po 30 – 40 minutách.  

 Druháci nastoupili 19. 4. k prezenční výuce a to rotačně do 14. 5.  Během tohoto období 

při distanční výuce proběhlo 20 konzultací se žáky, kteří neměli vhodné podmínky 

k vypracování pracovních listů. Některé konzultace proběhly i v doprovodu rodiče.  

V květnu probíhala i online výuka. Ke skupinové výuce se přihlásila pouze dvě děvčata, i když 

skupinka měla 5 žáků.  Některá online výuka byla vedena individuálně. Jiné oslovené děti 

neměly zájem. Celkem 5 setkání online. 
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Distančně ani prezenčně nepracovali za celé období pouze dva žáci – Jiřina Rácová / od 8. 3. 

již není žákyní naší školy/, Ludvík Šandor.  U Jiřiny Rácové bylo podané trestní oznámení 

na Policii ČR. S matkou chlapce proběhlo jednání, ale bez kladného výsledku. Nesouhlasí 

s testováním. Nyní je podané oznámení na Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné 

o zanedbání školní docházky, vše hlášeno i na OSPOD Karviná. 

                                                                                               Mgr. Jana Siederová 

2. B  

Distanční výuku ve třídě 2. B hodnotím za průměrně zvládnutou. Větší polovina žáků se s tímto 

neobvyklým způsobem vzdělávání poprala velmi hezky. Žáci si pravidelně docházeli pro úkoly, 

také je s přesností odevzdávali a vypracovávali. Avšak našli se i takoví, které bylo potřeba 

častokrát urgovat a neustále jim připomínat své povinnosti. Jsem ráda, že se do distanční výuky 

zapojili úplně všichni žáci, i když ne stejnou mírou. Navzdory snížené možnosti využívat 

digitální technologie se nám s 11 žáky podařilo spojit „online“ pomocí aplikace Messenger. 

Žáci měli také možnost a využívat osobní, individuální konzultace ve škole. Věřím, že pokud 

se v budoucnosti ještě někdy setkáme s podobnou situací, budeme lépe připraveni se jí postavit 

čelem a se zkušenostmi jí zvládnout. 

Mgr. Markéta Hricíková 

2. C  

Děti z 2.C se distanční výuky téměř všechny zapojily bez větších obtíží. Každý týden 

na ně čekaly úkoly ve složkách a zpočátku také výuková videa. Během distanční výuky se žáci 

zapojili do čtecí výzvy. Pět dětí ze třídy si učilo od února formou online výuku a ostatní děti 

chodily pravidelně na individuální konzultace, kterých se většinou také účastnili jejich rodiče. 

Byla jsem mile překvapena přístupem dětí, které z velké části přistupovaly zodpovědně 

a to  také díky svým rodičům, kteří jim byli nápomocni a umožnili online výuku či s dětmi 

chodili na konzultace. Distanční výuka nás naučila větší samostatnosti a zodpovědnosti. Také 

díky ní jsme s rodiči začali více spolupracovat a doteď jsme spolu v kontaktu v mnohém větší 

míře. 

         Mgr. Hana Drozdová 
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3. A 

Práce se třídou v době distanční výuky byla nová jak pro žáky, tak i pro učitele. V první fázi 

docházelo zejména k telefonickému kontaktu, kde jsme si s rodiči předávali potřebné informace 

ohledně úkolů. V další fázi docházeli pravidelně čtyři žáci na individuální konzultace, ostatní 

dle potřeby. Každý týden jsem připravovala pro žáky nové úkoly a staré 

opravovala. Od 12. dubna začala rotační výuka. V týdnu, kdy byli žáci ve škole, jsme měli 

pro zájemce v odpoledních hodinách doučování. Trvalo do konce školního roku, navštěvovalo 

šest žáků. V době, kdy byli žáci doma, pokračovaly individuální konzultace. Od 26. dubna 

se začalo učit prezenčně.  

Mgr. Zuzana Kováříková 

 

3. B 

Ve třídě 3. B je celkem 20 žáků / 11 chlapců a 9 dívek.  

Během distanční výuky neměli žáci stejné příležitosti ke vzdělávání jako většinová populace 

žáků, a to hlavně v důsledku nepříznivých sociokulturních podmínek svých rodin. Většina žáků 

naší třídy neměla k dispozici odpovídající techniku či internetové připojení, a z toho důvodu 

jsme zvolili offline výuku formou zadaných úkolů a pracovních listů, které žáci plnili z domova. 

Vždy v pondělí si rodiče žáků či žáci sami úkoly vyzvedli a v pátek vypracované úkoly 

odevzdávali. Jednotlivá zadání úkolů byla také umístěna na webových stránkách školy, kde 

byla rovněž k dispozici i výuková videa, která měla žákům sloužit jako návod k vypracování 

úkolů. Žáci i rodiče měli po celou dobu distanční výuky možnost využívat e-mailové 

a telefonické komunikace včetně individuálních konzultací s vyučujícím. Úkoly byly primárně 

zaměřeny na opakování a procvičování učiva, ale podařilo se nám na dálku probrat i část 

stanoveného vzdělávacího obsahu. Část učiva bude nutné přesunout do dalšího školního roku. 

Většina žáků (15) se k plnění úkolů snažila přistupovat zodpovědně, vypracované úkoly 

odevzdávali v řádném termínu. Někteří žáci  (5) však plnili úkoly jen občas, odevzdávali 

nevypracované pracovní listy, nepracovali samostatně (úkoly vypracovali rodiče) nebo si úkoly 

nevyzvedávali.  

Individuálních konzultací s vyučujícím využilo celkem 6 žáků. 

V době distanční výuky probíhala častější komunikace s rodiči žáků.  
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Období distanční výuky bylo jak pro žáky, tak pro učitele velkou zátěžovou zkouškou, kterou 

jsme se snažili společně zvládnout. Dlouhodobé odloučení od školy žákům neprospělo 

a zanechalo na nich stopy, které budeme muset delší dobu napravovat. 

         Mgr. Jaroslava Hanzlová 

 

4. A 

Od podzimního období školního roku 2020/2021 jsme se vzdělávali distančně.  

Učivo dostávali žáci v tištěné podobě vždy připraveno ve škole.  Obsahem se jednalo o stejné 

učivo i úkoly jako v synchronní výuce. Snažila jsem se držet tematických plánů. Náročnost 

distanční výuky a nižší efektivita procesu učení byla příčinou mnoha redukcí vzdělávacího 

obsahu na základní znalosti a dovednosti a jejich pečlivé důkladné procvičování. Hodnocení 

svých prací si žáci vyzvedli každý týden spolu s novým učivem. Poskytováním zpětné vazby 

a hodnocením dosahovaných výsledků bylo v průběhu distanční výuky klíčové. Musela jsem 

změnit přístupu k hodnocení. Nejčastěji šlo o mírnější klasifikaci, ale také jsem výrazně častěji 

využívala průběžného slovního hodnocení a pracovních či postupových poznámek. 

Jedním z nejpodstatnějších témat období distančního vzdělávání byl relativně vysoký podíl 

žáků naší třídy, kteří z různých důvodů, především ale z údajně chybějící digitální techniky 

nebo výmluvy nedostatečného připojení, či z důvodu nedostatečné motivace a podpory 

ze strany rodičů, nebyli očekávaným a předpokládaným způsobem zapojení do distančního 

vzdělávání. Výuku postihl i vysoký podíl žáků, kteří se distančního vzdělávání sice účastnili, 

ale pouze formou předávání úkolů a jejich zpětného odevzdávání po vypracování (ti snaživější) 

a bez vypracování (ti ostatní). Prostřednictvím on-line vyučovacích hodin a obdobných forem 

komunikace prostřednictvím digitálních technologií se ze třídy zapojili pouze dva žáci, 

konzultací po telefonu využili žáci tři. Dvě žákyně (s IVP) docházely na konzultace dvakrát 

týdně a zaznamenávala jsem u nich velký pokrok. Velkou podporou pro překonávání potíží 

a problémů byla spolupráce s asistentkou pedagoga. Po celou dobu pandemie, hlavně pak 

od počátku 2. pololetí školního roku 2020/2021, se ukázalo, že žáky, kteří byli i před pandemii 

z různých důvodů zcela mimo vzdělávání, se nepodařilo do vzdělávání žádnými cestami zapojit. 

Nabídnuté formy doučování a možné přípravy i ve středisku volného času Oáza ti 

nejpotřebnější a osloveni nevyužili. Úroveň zapojení či nezapojení žáků do zodpovědného 

plnění připravených pracovních listů, se lišila. Někteří žáci vůbec nereagovali, nevyzvedávali 

si úkoly opakovaně a rodiče byli opakovaně vyzváni a upozorňováni, aby se dostavili 
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pro připravené úkoly a pracovní listy do školy.  Z výše uvedených důvodu jsem vždy 

zohledňovala reálnou situaci ve výuce a vycházela ze svých zkušeností.  

Jelikož klíčovým partnerem školy při vzdělávání žáků jsou jejich rodiče, bylo zásadní, zda se 

mi podaří navázat komunikaci, případně zda se podaří překonat existující překážky. Absence 

komunikace s rodiči byla zvláště problematická i vzhledem k mnohým situacím, které distanční 

výuka přinášela. Tento úkol přetrvává i do běžné prezenční výuky.  

Zvláštní poděkování patří Natalii Šandorové, Anetě Horvátové a Davidovi Sivákovi 

za příkladný a zodpovědný přístup k plnění školních povinností v době distančního vzdělávání.  

Mgr. Ludmila Trávníčková 

 

4. B 

Začátek  letošního školního roku jsme 

započali pilnou prací v lavicích.   

V pracovních činnostech jsme si vyrobili 

např. pouťové kytky.  

Naši společnou práci ve třídě pozastavila 

na nějakou dobu distanční výuka. Velká část 

dětí, byla z této situace smutná. S návratem dětí 

do školy jsme se mohli, alespoň na chviličku 

radovat ze sněhu. Radost dětí ze sněhu byla 

velká. 

Před vánocemi jsme ještě vyrobili malé dárečky 

pod stromeček pro rodiče. 

Následovala opětovná distanční výuka. Pro 

některé žáky to nebylo vůbec lehké období. 

Ve chvíli kdy začaly být povoleny 

konzultace, tak žáci kteří potřebovali 
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pomoc, začali na ně docházet. Musím pochválit část žáků, kteří opravdu plnili úkoly 

svědomitě.  

Po opětovném návratu do školy jsme vyrobili přáníčka ke svátku den matek a výuku občas 

přesunuli ze třídy na čerstvý vzduch. 

         Bc. Marcela Molinková 

 

  5. A 

a/ individuální konzultace se žáky 

b/ skupinové doučování 

c/ rotační výuka od 12. 4. 2021 

d/ od 17. 5. už pouze prezenční výuka 

Mgr. Alena Bednárová 
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5. B 

- příprava domácích úkolů (vytváření pracovních listů, kopírování materiálů, nahrávání 

výukových videí) 

-individuální konzultace v době distanční výuky 

-skupinové doučování v době rotační výuky a v době prezenční výuky dosud 1x týdně  a podle 

potřeby individuálně 

-časté jednání a pohovory s rodiči telefonicky nebo na vyzvání ve škole 

- urgence vyzvedávání DÚ a jiné záležitosti 

Mgr. Marie Reichlová 

 

6. A 

Distanční výuka začala dne 14. 10. 2020. Ve třídě VI. A probíhala výuka „papírovou“ formou. 

Žáci si pravidelně v pondělí vyzvedávali pracovní listy. Doma je měli dle svých možností 

a schopností vypracovat a v pátek odevzdat. Vyučující práci žáků během víkendu opravili 

a ohodnotili, jak slovně, tak známkou. Žáci měli na každém pracovním listě kontakt 

na vyučující, kterého mohli požádat o konzultaci. Taktéž mohli o konzultaci požádat 

telefonicky na sekretariátu školy. Někteří žáci možnost konzultací využili. Konzultace 

probíhaly nejčastěji osobně, ale také on-line či telefonicky. 

Část žáků plnila úkoly vyplývající z distanční výuky svědomitě a pečlivě. Někteří žáci úkoly 

plnili jen částečně a nedůsledně. Bohužel se v naší třídě vyskytli žáci, kteří toto období pojali 

jako prázdniny a výukou se nezabývali. Nevyzvedávali si úkoly, nevypracovávali je a ani 

neodevzdávali. Zákonní zástupci těchto žáků byli telefonicky informováni o nutnosti plnění 

distanční výuky, která je povinná. Pokud po telefonátu třídní učitelky nedošlo ke zlepšení, byli 

zákonní zástupci pozváni do školy k jednání s třídní učitelkou a zástupcem ředitele školy. 

Po jednání se zákonnými zástupci došlo ke zlepšení pracovní morálky těchto žáků. 

Po návratu do školy proběhla třídnická hodina, během které jsme si sdělovali dojmy z distanční 

výuky. Ve třídě jsme se všichni shodli na tom, že jsme se do školy velmi těšili. Nevíme, co nás 

čeká příští školní rok, ale doufáme, že distanční výuka už nebude nutná. 

Mgr. Monika Bittová 
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6. B 

Nový školní rok začal trošku netradičně a to výměnou třídního učitele. Měla jsem tu čest 

nastoupit do 6. B v polovině září jako nová třídní učitelka. Začali jsme se více poznávat a když 

jsme k sobě pomalu a jistě nacházeli cestu, zkřížila nám ji 

virová epidemie. Děti tak nastoupily na distanční výuku 

v rotačním systému. Byla to 

velká změna, se kterou jsme 

se museli nějakým způsobem 

sžít. Nicméně se nám ještě 

podařilo společně vyzdobit 

vánoční tématikou celou třídu, 

nazdobit vánoční stromeček a 

oslavit společně vánoční 

svátky a popřát si zdraví a lásku do nového roku.  Bohužel po 

Novém roce jsme se již do lavic nevrátili. Plně se najelo na 

distanční vyučování, jež vládlo dlouhé 4 měsíce.  

Ztratili jsme vzájemný kontakt a možnost se dále navzájem 

podporovat a pomáhat si. Distanční výuka zamávala 

s prospěchem všech žáků. Probíhala pouze papírovou formou, 

což převážné většině dětí vůbec nevyhovovalo. Všichni 

pedagogové se sice snažili připravovat distanční zápisy stručně 

a věcně a úkoly jednoduše, nicméně i přesto se některé úkoly 

vracely nevyplněné nebo vůbec.  

Žáci velmi postrádali kontakt s vyučujícím a možnost doptat 

se na látku, které nerozuměli. Jak dny utíkaly, začala se 

objevovat 

nejistota a nechuť pracovat dál. I přes veškerou 

možnost kontaktu přes sociální sítě, pomocných 

videí na školním Youtube, děti ztrácely motivaci 

k dalším výkonům. Snažili jsme se spolu hovořit a 

podporovat se alespoň na dálku. Celkově však 

mohu třídu 6. B velmi pochválit za opravdu vzorné 

plnění distanční výuky.  
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V  květnu nás naštěstí všechny vrátili do školních lavic a tak jsme se v naší kopretinové třídě 

opět setkali.  Pevně věříme, že se v ní ve zdraví budeme společně potkávat až do prázdnin.  

 

 

 

        p. Pavlovská 

7. A 

Distanční výuka na naší škole začala stejně jako v celé ČR dne 14. 10. 2020. V třídě VII. A 

probíhala výuka formou pracovních listů, které si žáci pravidelně vždy v pondělí vyzvedávali. 

Doma je měli dle svých možností a schopností vypracovat a v pátek je ve škole odevzdat. 

Vyučující práci žáků během víkendu opravili a ohodnotili slovně a známkou. Žáci měli 

na každém pracovním listě kontakt na vyučující, kterého mohli požádat o konzultaci. Taktéž 

mohli o konzultaci požádat telefonicky na sekretariátu školy. Konzultace probíhaly nejčastěji 

osobně, ale také on-line či telefonicky.  

Část žáků plnila úkoly vyplývající z distanční výuky svědomitě a pečlivě, další skupinka žáků 

však úkoly plnila jen částečně a nedůsledně. No a v neposlední řadě se i v naší třídě bohužel 

vyskytli žáci, kteří toto období pojali jako prodloužení prázdnin a nedělali absolutně nic. 

Nevyzvedávali si úkoly, neodevzdávali úkoly, ani je tudíž nevypracovávali. Takové jednání 

neprocházelo ani na naší škole. Žáci i rodiče byli poučeni, že je distanční výuka povinná. 

Z tohoto důvodu byli žáci, kteří neplnili zadané úkoly pozvání se svými zákonnými zástupci 

k jednání do školy s třídní učitelkou a výchovným poradcem. Po jednání se zákonnými zástupci 

došlo ke zlepšení pracovní morálky těchto žáků.  
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Po návratu do školy proběhla třídnická hodina, během které jsme si sdělovali dojmy z distanční 

výuky. Kompletně, jsme se všichni shodli na jediném, že jsme se do školy navzájem velmi 

těšili. Nikdo neví, co nás čeká příští školní rok, ale pevně věříme, že se nám distanční výuka 

obloukem vyhne.    

         Mgr. Jana Mecnerová      

 

7. B 

Pomalu se končí školní rok 2020/2021 a my můžeme hodnotit, jak probíhal. 

Byl to školní rok velmi zvláštní, plný neočekávaných změn. Mnozí z nás se velmi těšili, že bude 

probíhat bez různých opatření, bez distanční výuky, však záhy jsme se přesvědčili, že distanční 

výuka se bude opakovat jako v minulém školním roce. Všichni jsme se těšili na vánoční svátky 

- krásně jsme si nazdobili vánoční stromeček, udělali velmi pěknou vánoční výzdobu, 

ale nedočkali jsme se ani určeného termínu začátku vánočních prázdnin, protože i nařízená 

rotační výuka byla přerušena vyhlášením uspíšení vánočních prázdnin. A to byla chvíle, 

kdy se naše společná setkávání v různých vyučovacích hodinách, během přestávek 

či v kroužcích a soutěžích, zastavila na několik měsíců. Opět jsme začali s distanční výukou. 

Vyzvedli jsme si pracovní listy s úkoly, které jsme se snažili udělat čím jak nejlépe a opět 

odevzdat ve škole, aby nám je vyučující opravili a vrátili zpět. Takto se to opakovalo týden 

po týdnu. Byli jsme ve stálém kontaktu s třídní učitelkou, sledovali nařízení, co bude dál. 

Někteří žáci však kazili dobré jméno třídy, když si pracovní listy bez omluvy nevyzvedli nebo 

dokonce odevzdávali pracovní listy prázdné. Jsme velmi rádi, že alespoň v závěru tohoto 

školního roku můžeme být spolu. Nezbývá nám, než se těšit na prázdniny a nový školní rok. 

Snad bude líp! 

         Mgr. Alena Pavelková 

8. A 

Podobně jako na jaře roku 2020 byla zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Byli 

jsme nuceni na velmi dlouhou dobu přejít na distanční formu výuky v důsledku Mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku 

a rozšíření onemocnění covid-19. Nikdo netušil, jak dlouho tato situace potrvá. Žáci i učitelé 

vyhlíželi netrpělivě návrat prezenční výuky již nástupem nového kalendářního roku 2021. 

Marně. Distanční výuka nakonec trvala celých šest měsíců. 
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Prvním uzavřením škol dne 12. 12. 2020 začalo platit povinné domácí vzdělávání, tedy žáci 

plnili své školní povinnosti z domova. Docházeli do školy odevzdávat domácí úkoly přes 

výdajové okénko u tělocvičny, kde přebírali složky s novými úkoly na další týden.Jak se žákům 

dařilo plnění domácích úkolů? Někteří žáci plnili úkoly zodpovědně a pravidelně, jiným chyběl 

osobní kontakt s učiteli při vysvětlování učiva a tak měli větší obtíže se samostatným plněním. 

Bohužel jsou v naší třídě i tací, kteří přistoupili k distančnímu vzdělávání nezodpovědně 

a úkoly si vyzvedávali velmi nepravidelně nebo úkoly neplnili vůbec.Žáci měli možnost využít 

nabídky individuálních konzultací online formou nebo osobním setkáním s učiteli, které však 

nikdo nevyužil. 

Po čase nastala další změna a nařízení vlády umožňovalo tzv. rotační výuku. Žáci 

docházeli do školy prezenčně jeden týden, další pak zůstávali doma a pokračovali ve vzdělávání 

distančně plněním domácích úkolů papírovou formou. Pro žáky má zásadní význam sociální 

kontakt se spolužáky,  který jim již výrazně chyběl. Již sami tento deficit pociťovali a do školy 

se již toužili vrátit.  

Novinkou v distančním vzdělávání bylo zavedení online výuky ve třídě 8. A v polovině 

března 2021. Žáci tuto možnost vzdělávání nadšeně vítali. Distanční výuka tedy sociální 

kontakt alespoň prostřednictvím on-line nástrojů zajistila. Žákům, kteří nevlastní počítač, byly 

zapůjčeny školní notebooky. Tito byli  seznámeni s principem práce s počítačem na online 

výuce. Určité nedostatky mělo online vzdělávání v rodinách s více sourozenci. Někdy využívali 

současně v rodině počítač dva žáci, jindy se doma různými výukami v jeden čas sourozenci 

rušili. 

Naší výhodou při práci online byla jednotná platforma. Osvědčila se nám práce s Google 

Classroom, a to jak pro zadávání domácích úkolů, tak i pro samotné setkávání. Učitelé si 

pochvalovali tzv. meety v naší třídě. Žáci byli namotivováni a nový styl práce je bavil. Nadšení 

však záhy vystřídala realita – únava z pravidelného vstávání, hlídání si termínů odevzdávání, 

plnění online úkolů a účasti na výuce.  Mezitím se epidemiologická situace zlepšovala a bylo 

možné od 10. 5. žákům zpřístupnit školu v prezenční výuce alespoň rotačně a během 

následujících 14 dní již prezenčně s povinným testováním dvakrát během pracovního týdne, ze 

kterého měli žáci nejdříve obavu, ale ukázalo se, že zbytečně. Všichni vše zvládli a zvládají 

dobře a nyní již finišujeme v posledním měsíci školy a pomalu vyhlížíme „bezcovidové“ 

a slunečné prázdniny. 

         Mgr. Šárka Funioková 
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8. B 

Žáci třídy 8. B dostávali každý týden tištěné materiály z většiny předmětů, které zpracovali 

vyučující v souladu s ŠVP. Tyto byli povinni vypracovat a odevzdat, poté je vyučující hodnotili 

a posílali stejnou cestou zpět tak, aby si žáci své práce mohli prohlédnout a zjistit, kde 

se dopouštěli chyb. Jelikož třída patří dlouhodobě k těm velmi slabým, odpovídal tomu i přístup 

žáků k tomuto zadání. 

Malá část žáků vyzvedávala pravidelně pracovní listy a také se je snažila vypracovat. I když 

některé úkoly byly chybné, je nutno ocenit snahu těchto žáků. Druhá část třídy si sice tyto 

materiály vyzvedávala, ale zpracovala pouze malou část z nich, a to tak, že často opisovali beze 

smyslu práce kamarádů. Třetí skupinka si práce někdy ani nevyzvedla. Pokud ano, odevzdali 

je prázdné.  

Přestože měli žáci celou dobu distanční výuky možnost osobní konzultace, pouze 2 z nich toho 

využili. Také proto jsou výsledky této výuky mizivé a neodpovídají množství práce, kterou 

odvedli učitelé. 

         Mgr. Věra Hellerová 

 

9. A 

14. 10. 2020 došlo k uzavření škol. Jelikož jsme tuto situaci očekávali, rozhodli jsme se žáky 

9. A na distanční výuku předem připravit. Vzhledem k tomu, že žáci 9. A se museli v tomto 

školním roce přihlásit na SŠ, někteří i na maturitní obor, a museli vykovávat přijímací zkoušky, 

nemohli jsme si dovolit nechat vzdělávání se jen na jejich bedrech. Proto jsme byli přesvědčeni, 

že se žáci 9. A musí vzdělávat online. Zjistila jsem, že z 24 žáků má 20 žáků doma k dispozici 

internet. Zástupce ředitele nám zajistil potřebnou techniku a společně jsme naučili žáky 

pracovat s gmailem a clasroomem. Od 14. 10. se 20 žáků vzdělávalo online, 4 offline. Z počátku 

to bylo dosti náročné, spolupracovala jsem s žáky téměř 24 hodin denně (konzultovali jsme 

spolu problémy telefonicky, emailem, propojovali se s jejich PC, …), dokud si všichni žáci vše 

neosvojili. Postupem času se žáci naučili dokonale pracovat v prostředí classroomu. Každý 

týden jim byl zaslán rozvrh hodin videokonferencí, kterých se museli účastnit. Vyučovací 

hodiny byly rozvrženy do 4 dnů (po-čt). V průběhu celého týdne jim byly zadávány úkoly 

z jednotlivých předmětů. V pondělí jsme měli také TH, ve které jsme řešili absenci, chování 

během videokonferencí, dodržování pravidel, odevzdávání úkolů a také technické problémy 
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popř. nejasnosti ze strany žáků. Žáci si na tento sytém poměrně rychle zvykli a přizpůsobili se 

mu. V případě problému s Wi-Fi mě žáci i hned telefonicky kontaktovali a přešli dočasně 

na papírovou formu vzdělávání se. Papírová forma probíhala stejným způsobem, jako tomu 

bylo loni. V pondělí si žáci úkoly vyzvedli a další pondělí jej přinesli vypracované. Domů 

odcházeli s novou složkou, ve které měli nejen nové zadání úkolů na další týden, ale i opravené 

úkoly se zpětnou vazbou od jednotlivých vyučujících z předcházejícího týdne. Vzhledem 

k tomu, že tentokrát distanční výuka trvala dlouho, začala upadat pracovní morálka žáků,  

a proto jsem byla nucena zvát rodiče do školy k jednání. Po těchto jednání došlo k nápravě 

a většina žáků opětovně pracovala podle mých představ. Je jen škoda, že ne ve všech 

předmětech. V průběhu distanční výuky měli žáci 9. A po celou dobu možnost individuálních 

konzultací online, později se objevila i možnost osobní konzultace. Osobní konzultace žáci 

přivítali, zvláště v době, kdy se konzultace s jednou osobou rozšířila na konzultaci pro 6 osob. 

Žáci byli rádi, že se mohli opět setkat a že jim učivo mohlo být vysvětleno osobně. V dubnu 

jsme už všichni čekali na situaci, kdy se opětovně zahájí prezenční výuka a budeme se moci 

scházet a vzdělávat se společně ve škole. Každá videokonference začínala otázkou, kdy už 

budou moci jít do školy. Nakonec se povedlo a 10. května začala třída 9. A chodit do školy, 

a to za dodržování stanovených podmínek v podobě pravidelného testování, nošení roušek 

a zvýšené hygieny rukou. Každopádně já i má třída jsme rádi, že jsme měli možnost vzdělávat 

se online a být tak spolu neustále v kontaktu.  

Mgr. Moravčinská 
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„Pesimista vidí v každé příležitosti překážku. 

Optimista vidí každou překážku jako příležitost.“ 

Winston Churchill 

 


