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PF 2021 

Přejeme Vám pohodový vstup do roku 2021. Věříme, 

že i nadále pro Vás budeme jistotou a podporou 

nejen ve vzdělávání.   

Díky spolupráci s Vámi překonáme i problémy, které 

se objeví, a určitě prožijeme také okamžiky, jež nám 

přinesou radost, potěšení a nezapomenutelné zážitky. 

 

Za vedení školy                               Lenka Lednická 

   

 

Odpolední online aktivity 

TÁŇA BAHNEROVÁ 

Stejně jako na podzim nabízíme dětem v distanční 

výuce nepovinné odpolední aktivity, které jim zpestří 

období, v němž nemohou navštěvovat kroužky a 

potkávat se se svými vrstevníky. Bohužel jiným 

způsobem než prostřednictvím Google meetu se s 

dětmi v distanční výuce setkat nemůžeme, proto i 

odpolední aktivity se konají online formou. Věříme, 

že je ale u počítačů rozhýbeme nebo inspirujeme k 

výtvarným aktivitám. 

Rozšířili jsme však nabídku:  

• Dance lessons s Ms. Lesley-Anne – taneční hodiny 

s naší rodilou mluvčí a profesionální tanečnicí byly 

velmi oblíbené na podzim. Nyní je nabízíme všem 

žákům 3., 4.  a 5. ročníků běžných i bilingvních tříd; 

• Art and Craft s Ms. Míšou – tvořivé činnosti pro 

tvořivé děti s výtvarnicí začínají příští čtvrtek; 

• Jóga pro děti – první online lekce s Ms. Míšou se 

koná v pátek 8. 1. a podle zájmů dětí plánujeme 

přidávat další. 

Konkrétní pozvánky najdou žáci ve svých Google 

kalendářích. 

Více informací naleznete na facebooku či webu 

školy. 

 

Hodnocení 

LENKA LEDNICKÁ 

Blíží se nám pololetí a s ním čas „tradičního“ 

předávání vysvědčení.  

Ministerstvo školství i média nyní začínají 

doporučovat hodnocení FORMATIVNÍ (slovní) 

namísto hodnocení SUMATIVNÍHO 

(známkou). 

Dovolím si tedy vysvětlit situaci za naši školu, 

naše učitele. 

Formativní způsob hodnocení je jen odlišný 

způsob hodnocení používaný za jiným účelem a 

v odlišné fázi učení. Navíc formativní hodnocení 

učitelé používají zcela intuitivně a několikrát 

v průběhu svých hodin.  

Sumativní hodnocení se využívá po probrání 

konkrétního učebního celku, kdy potřebujeme 

zhodnotit, nakolik si žák učivo osvojil. Míru 

porozumění mohu vyjádřit například známkou, 

body, procenty nebo slovně.  

Hodnotit formativně oproti tomu znamená 

poskytovat žákovi v průběhu učení zpětnou 

vazbu, která mu pomáhá se zlepšovat. 

Cesta k formativnímu hodnocení je u každého 

učitele individuální. Někdo tímto způsobem 

přemýšlí přirozeně, jiný se to musí naučit.  

Média nás - učitele - v poslední době stále vidí 

v období Marie Terezie či éře komunismu, ale 

není tomu tak. 

Mí kolegové, Vaši učitelé, se neustále 

vzdělávají, ať už na akcích, které pro ně 

organizujeme, tak na webinářích, jež pro ně 

v hojné míře organizují rozličné organizace.  

Učitel 21. století se učí a pracuje na sobě celý 

profesní život. 

My se chystáme na naší škole FORMATIVNÍ 

HODNOCENÍ zavádět v mnohem větší míře.  

Já i celé vedení školy musíme ovšem našim 

učitelům poskytnout nezbytné informace a krok 

za krokem je formativní hodnocení naučit. A 

rovněž tak i Vás, zákonné zástupce, dostatečně 

informovat o tom, proč toto hodnocení budeme 

přidávat a obohacovat tímto naprosto přirozeně 

současné hodnocení. 

V současné době nemáme zapracováno 

formativní hodnocení v našem školním řádu, a 

tak i toto pololetí naši žáci obdrží vysvědčení se 

známkami. 

Vzhledem k tomu, že současné Opatření ředitelky 

školy č.j. 7/2020 prodlužuje svou platnost minimálně 

do 22. 1. 2021, dovoluji si Vás informovat, jakým 

způsobem bude probíhat předávání vysvědčení. 

Známky za 1. pololetí budou automaticky nahrány a 

zobrazeny v Bakaláři ke dni 28. 1. 2021 v sekci 

pololetí. K fyzickému předání výpisu vysvědčení 

dojde po návratu žáků k prezenční výuce, a to 

nejpozději třetí vyučovací den. 

Hodnocení tohoto velmi nestandardního pololetí bude 

vycházet nejen ze zjištěné míry dosažení školních 

výstupů, ale neméně významný podíl budou mít 

následující parametry: 

• účast na distanční výuce  

• aktivita při distanční výuce – aktivní zapojení 

se do učení v synchronní i asynchronní dist. 

výuce 

• osvojení si nové dovednosti komunikovat v 

prostředí Google platformy s učiteli i 

spolužáky 

• řešení problémů spojených s distanční 

výukou, tvořivost, adaptabilita apod. 

• schopnost organizovat si čas a učení v 

podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá 

zodpovědnost za svou práci 

• skutečnost, jak si osvojil nové digitální 

kompetence související s distanční výukou 

synchronní i asynchronní formou 

• to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, 

ale i tvořivost apod.) 

• skutečnost, zda a jak plnil další doplňkové 

úkoly 

• to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při 

prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a 

dovednosti dokáže při dalším procesu učení 

používat 

• to, jak dokázal komunikovat s učitelem, 

spolužákem a jak řešil neporozumění, 

neznalost, neúspěch (umět se zeptat). 

Žáci prvních a druhých tříd obdrží vysvědčení ve 

škole, a to 4. vyučovací hodinu dne 28. 1. 2021. 

Třídy v režimu online výuky budou mít 28. 1. 2021 

nastavenu třídnickou hodinu od 10:55 do 11:40. 

Součástí hodnocení za toto pololetí bude i online 

dotazník pro žáky a Vás, zákonné zástupce. 

V týdnu od 25. 1. je rozešlou třídní učitelé. 

Díky této zpětné vazbě i vedení školy zjistí, co 

děláme dobře a na čem můžeme dále pracovat. 

Tato fotka od autora Neznámý autor s licencí CC BY-SA-NC 

https://www.pedagogicke.info/2019/06/ze-socialnich-siti-vysvedceni-pro.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Tři králové v MŠ 
HANA STŘELÁKOVÁ 

 
 

Do školky dorazili 6. 1. Tři králové. Děti si 

užily spoustu aktivit, které pro ně nachystaly 

paní učitelky. Přiblížili jsme jim tak další 

významný den z kalendáře. 

 

 

Lyžařské kurzy 

LENKA LEDNICKÁ 

Lyžařské kurzy jsme měli stejně jako každý 

rok zorganizovány pro naše děti z MŠ i žáky 

ze ZŠ. 

Prognóza není bohužel dobrá, ale obě 

střediska, se kterými naše škola dlouhodobě 

spolupracuje - Skalka i Ski centrum na Bílé -  

doufají v realizaci.  

 

Momentálně jsou lyžařská střediska uzavřena, 

dochází tak ke změně termínu, jenž je posunut 

nejpozději do konce března (v případě Ski 

centra na Bílé). Pokud se kurzy neuskuteční, 

organizátoři budou zákonným zástupcům 

vracet 100 % uhrazené částky.  

 

 

 
 

Zora Fűlepová 

Jindřich Švub 

Simona Podešvová 

Monika Blahová 

 

Chceme Vás seznámit s pohybovým 

projektem, který je organizován pod záštitou 

učitelů tělesné výchovy s názvem 

NOVOROČNÍ VÝZVA. 

 

Jedná se o soutěž, jež je určena všem žákům 

naší školy a bude probíhat v nynější době 

distanční výuky do konce 1. pololetí. 

Jste z toho sezení u počítačů už celí ztuhlí a 

máte chuť si trošku zacvičit a bavit se 

pohybem? Tak se pojďte zapojit do naší 

výzvy!  

 

O co půjde:  

 

o       Jak už víte, jedná se o soutěž, která bude 

trvat od 6. 1. 2021 do 31. 1. 2021 

o       Na facebookových a webových 

stránkách školy vždy 2x týdně zveřejníme 

videa s pohybovými výzvami. Výzvou je 

myšlen pohybový úkol, který každý, kdo má 

zájem se do soutěže zapojit, musí splnit – 

natočit – odevzdat.  

o       Každá výzva bude mít vždy dvě úrovně 

podle náročnosti - pro 1. a 2. stupeň. 

o       Žáci 1. stupně budou mít pochopitelně 

méně náročné výzvy než žáci 2. stupně.   

o       Tyto výzvy budou určeny všem žákům 

ZŠ Ostrčilova.   

o       Pro přehlednost budou výzvy vždy 

očíslovány (název videa bude vypadat takto: 

NOVOROČNÍ VÝZVA #1).   

o       Na splnění výzvy budete mít 7 dní 

(abyste měli dostatek prostoru pro trénování). 

o       Vítězové (za 1. a 2. stupeň) získají 

hodnotnou cenu! 

 

 Pravidla:  

o      Soutěže se mohou účastnit žáci ZŠ 

Ostrčilova zapsaní ve školním roce 

2020/2021. 

o     Žák výzvu splní tak, že do 7 dnů od 

zveřejnění dané výzvy odevzdá 

prostřednictvím Google Formuláře video 

(odkaz na formulář přiložíme ke každé výzvě 

jak na FB, tak na web), ze kterého bude 

patrné, že daný pohybový úkol splnil. 

o      Videa žáků nebudou nikde zveřejňována. 

Uvidí je pouze vyučující TV, kteří budou 

kontrolovat, zdali byla výzva splněna podle 

zadání.  

o     Zvítězit může vždy jeden žák nebo 

žákyně za 1. stupeň a jeden žák nebo žákyně 

za 2. stupeň. Cílem je splnit co nejvíce výzev 

z celkového počtu výzev zadaných. 

 

 

První výzva: Výšlap! 

Zadání výzvy: zde 

 

 

 

 

 

 

Je tady výzva č. 2! Koukněte na video a hurá 
na to! Nezapomeňte, že soutěžíme o 
zajímavé ceny! Budeme rádi, když se zapojí 

i vaši rodiče 🙂  
Video s vaší odpovědí na výzvu odešlete 
přes Google Formulář do 14. 01. 2021. 
Pokud máte nějaké dotazy k pravidlům, 
pište na e-mail: svub@zs-ostrcil.cz   
Užijte si dnešní výzvu a klidně nám napište 

do komentářů na FB, jak vám to šlo🙂 

Zadání výzvy: zde 

 

 

 

V případě, že se sejde více žáků, kteří splní 

všechny výzvy (nebo stejný maximální počet), 

bude o vítězi rozhodnuto prostřednictvím tzv. 

Velkého finále, jež se uskuteční ve škole v blíže 

neurčeném termínu (informaci dotyčným 

sdělíme s dostatečným předstihem).   

V případě dotazů nás prosím kontaktujte. 

Pevně věříme, že se do naší výzvy zapojíte. 

Doufáme, že vás soutěž bude bavit a alespoň 

trošku vám nahradí chybějící a tolik oblíbený 

tělocvik😊 

 

facebookový účet školy: 

zde 

 

Na Bílé 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WonEfffTjTw&feature=emb_logo&fbclid=IwAR3ukQLZ2OIDEdN2ISlReSE_Y9WIGcVaLB0s-iR9H6oi5FBpcKqacXnNZZA
https://www.youtube.com/watch?v=8pykURyVoJ8&list=PL9MaSQzu09Osdt9E2J-WhUWNYwLTB6xiw&index=2&t=12s&fbclid=IwAR0hOsW6xDMjVg1WcoA3d49LAgmndlf6VWTx0LutJ9qYjkmFe6A2o5OptX4
https://www.facebook.com/ZSaMSOstravaOstrcilova10

