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Preventivní opatření v rámci ochrany zdraví žáků a žákyň SŠDVS s.r.o.
před nákazou Covid 19
Označení dokumentu : COVID Měsíc/rok/ 08/2021

Nařízení ředitelky školy – výuka a hodnocení v měsíci září 2021
1. Tento měsíc bude probíhat výuka dle Plánu pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáky za
minulý školní rok a také plánu pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy. Tato výuka bude
probíhat od 6.9. – 30.9. Všichni učitelé doplňují, opakují a prohlubují učivo dle závěrečné Zprávy
koordinátorky ŠVP z srpna 2021. Postupují dle zpracovaného Plánu výuky na měsíc září 2021.
2. Doporučené formy reflexe: pracovní listy, učební materiál, didaktické testy, rozhovory, hry,
modelové situace, skupinové práce, práce s odborným textem, učebnicí, domácí úkoly, online zdroje,
čtení s porozuměním, řízená diskuse, vrstevnické vyučování, práce s online portály, práce
s informací, křížovky, kvízy…
3. Na základě doporučení ČŠI:
-

Učitel zaznamenává obsahové změny ve zdělávání bez nutnosti upravovat ŠVP společně s ŘŠ +
koordinátorkou ŠVP.
Učitel zmapuje dosažený pokrok u každého žáka a naplánuje výuku a její zaměření na doplnění
nezbytných znalostí a dovedností ve vybraných předmětech již na podzimní měsíce, aby další výuka
nemusela být výrazněji posouvána a upravována.
Učitel se zaměří na podporu žáků, kteří měli nepříznivé podmínky pro distanční vzdělávání, nebo se
ho vůbec neúčastnili.
Učitelé matematiky, českého jazyka a cizích jazyků se soustředí při výuce na aplikační složku
znalostí, stěžejní výstupy a rozvoj kompetencí.
Učitelé mají možnost po získaných zkušenostech k obsahovým úpravám učiva vyjádřit se k případně
předmětové a oborové struktury.
Učitelé na úrovni školy otevřou diskusi o způsobech hodnocení, jejich přínosech a dopadech na
vzdělávání žáků na dálku, na implementaci digitálního vzdělávání do běžné výuky.
Učitelé udržují kvalitu komunikace s rodiči, která byla nastavena na dálku.

Na konci měsíce září mi předsedové předmětových komisí předloží spolu s koordinátorkou ŠVP
materiál, který vyhodnocuje výše uvedené body z bodu 3 tohoto dokumentu – doporučení ČŠI.
4. Zpětná vazba bude probíhat jakoukoli formou formativního hodnocení, formativní hodnocení bude
zapsáno ve škole online. Je zakázáno v tomto období hodnotit žáka známkou nedostatečnou.
V měsíci září není cílem sumativní hodnocení, ale upřednostňujeme formativní hodnocení a
zaměřujeme zaměřit se na:
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-

Adaptaci žáků po návratu do školy
Zjistit, co žáka ohrožuje
Podpořit žáky
Motivovat je k učení
Vytvořit bezpečnou a přívětivou atmosféru
Brát zřetel na dlouhodobou sociální izolaci od školy
Dopady každodenních informací o šíření nákazy
Obavy z neúspěchu a selhání po návratu do školy
Úzkost ohrožení nemocí

V Mostě 1.9.2021

Vladimíra Ilievová
Ředitelka školy

