setkání s rodiči - ZÁŘÍ 2021
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

přivítání rodičů, návrat Renata Scholzová - Školská rada v původním složení, za
rodiče p. L. Štefaniaková,
veškeré informace v časopise
doplnit údaje do žákovské knížky a do úkolníčku ( od října zadávání DÚ na web)
počet žáků 34
rozvrh hodin, učební plán
ukončení výuky, metody a styl výuky
Školní řád
Řád hodnocení - 1.+2.roč. motivačně + známkou + slovní hodnocení, od 3.roč.
měsíční opakování na procenta + motivační+ známky
podpisy dokumentů- chybí souhlas rodičů Kombinované vzdělávání
zápis do Školní matriky podle dotazníků
doučování ve dvou podobách- přidělené z poradny + doučování po Covidu- vedoucí
doučování M. Hedvíková + Schirlová - termín bude rodičům sdělen doučující
učitelkou.

SPOLUPRÁCE S EXTERNÍ PSYCHOLOŽKOU, SPEC.PEDAGOŽKOU

:

kontakt Mgr. Petra Fettersová, Lišková
e-mail: petra.fettersova@seznam.cz
tel.: +420 728750526

● podpora žáků přímo ve škole- podpora PO 1, poté teprve poradna
● nabídka diskuze rodičům
● řešení psychických úzkostí dětí
● návštěva školy 12.10. 2021

Kombinované vzděláváníByli jsme vybráni jako pilotní škola MŠMT v programu Ověřování Kombinovaného vzdělávání,
č. j.: MŠMT-34023/2020-12 Pokusného ověřování Kombinovaného vzdělávání.
Organizační model KV školy

Prezenční klasická výuka

Výuka venku

normální běžná výuka podle

celá třída zpracovanou přípravu ověřuje v

rozvrhu se zadání domácí přípravy

terénu venku- zařÍzení učiva ČJ, MA, AJ + měsíční projekt
KRESBA, ZPĚV A SPORT

měsíční témata:
září HOUBY

Kombinace prezenční výuky a distanční s možností palnovaných aktivit mimo školu:
1.

základem výuky je prezenční výuka s nabídkou inovovaného ŠVP, preferující kvalitní vzdělání na 1s.t . V případě možnosti nouzového stavu se bude výuka řídit pravidly pro DV a bude zajištěna online přístupem přes aplikaci
Google meet.

2.

doplnění ŠVP 1x měsíčně mimo školu- výuka venku- Poznávání našeho okolí- zeměpisné, historické a přírodovědné základy propojené se čtení a matematikou.

PLAVÁNÍ 2021
Bazén Veba Broumov
středy od 1.12 do 9.2. 2022
2 skupiny :
malí - MŠ + 1.+2.roč. 9,30 -11,00 - odjezd v 8,45, návrat kolem 12 hod
velcí - 3.-5.roč. - 11,00 -12,30 - odjezd po 2.vyuč.hod v 10,15, návrat po 13 hod
na oběd. Autobus v 13,55 budou dojíždějící žáci stíhat

Komunikace s rodiči
●
●
●
●
●
●

●
●
●

web:
www.malaskola.cz
osobní s tř. uč.- po dohodě
emailem- na adresu zákonných zástupců
písemně na adresu školy
telefonicky
všem žáků bude 8.9.2021 zřízen Google účet na školní doméně z důvodu
spojení pro případ nouzového stavu školy a zadávání a komunikaci s žák- uč.
od 3.roč.
hygienické potřeby
příspěvek na výt. potřeby
facebook
https://www.facebook.com/zsmssuchydul

Ředitelské volno
v pondělí 27. září 2021
zveřejněno na webu dne 7.9. 2021 www.malaskola.cz/zakladní škola/ novinky
rozesláno emailem tř.uč. - rozeslat zákonným zástupcům

zapsala Lenka Soumarová

