Informace k úpravám ve výuce na počátku školního roku 2020/2021
Na začátku školního roku učitelé provádějí evidenci učiva zvládnutého v jednotlivých třídách a předmětech
v uplynulém školním roce. Podstatné základní učivo, resp. závazné výstupy, které se nepodařilo realizovat,
zapracují do obsahových plánů pro školní rok 2020/2021, aby byla zajištěna návaznost vzdělávání.
Po příchodu žáků do školy budou učitelé usilovat o zmapování dosaženého pokroku u každého žáka, aby
mohli naplánovat výuku a její zaměření na doplnění nezbytných znalostí a dovedností ve vybraných
předmětech během prvního čtvrtletí.
Učitelé vytvoří systém podpory pro žáky, umožní žákům opakování, procvičování a upevňování učiva,
doplnění znalostí opakovaným vysvětlením, v případě potřeby nabídnou doučování, poskytnou odkazy na
zdroje informací nebo materiály k dalšímu procvičování s cílem snižování rizika žákovské neúspěšnosti.
Při výuce se budou soustředit na aplikační složku znalostí, zejména na výstupy v českém jazyce, matematice
a cizím jazyce. Při výuce všech předmětů budou rozvíjet kompetence žáků k učení (učíme se učit se).
Hodnocení žáků během září bude obsahovat prvky formativního hodnocení, učitelé budou poskytovat žákům
průběžnou zpětnou vazbu, ukazovat jim vhodné postupy a motivovat je pro zlepšení. Klasifikace známkou se
bude využívat při hodnocení úspěchu žáka, převažovat budou slovní a jiné formy hodnocení. S využitím
klasifikace v plném rozsahu počítáme od října současně s příchodem nového učiva. První měsíc školního roku
učitelé v naukových předmětech uzavřou krátkou hodnoticí zprávou prostřednictvím Bakalářů – Komens.
Během běžné prezenční výuky se učitelé pokusí využívat prvky distančního vzdělávání s podporou
digitálních technologií i během vzdělávání ve standardních podmínkách, aby se žáky navázali na pozitivní
zkušenosti z období vzdělávání na dálku. Jde především o větší míru využívání digitálních technologií při
vzdělávání přímo ve škole.
Během adaptačního období budou častěji organizovány zejména na 2. stupni třídnické hodiny, na 1. stupni
kratší setkání formou komunitního kruhu.
S rodiči žáků budeme usilovat o vzájemnou komunikaci a společnou podporu žáků a jejich motivaci.
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