
Vážení rodiče, 

Jak už víte z médií, květen je měsíc rozvolňování také ve školách. Posílám vám harmonogram práce 
školy spolu s pravidly, podle kterých budeme žáky hodnotit. Vše najdete a sledujte na stránkách školy 
www.zskunin.cz. Potřebnou legislativu k hodnocení naleznete na webových stránkách MŠMT, 
www.msmt.cz. Po průběžném zhodnocení dvou měsíců dálkového vzdělávání bych ráda ocenila 
převážnou část žáků za aktivní přístup k této formě vzdělávání a samozřejmě neopomenu poděkovat 
všem rodičům za skvělou práci. 
Bohužel se v řádu jednotek najdou i žáci, kteří dálkové vzdělávání pojali jako odpočinkový čas. Jelikož 
aktivní přístup k dálkovému vzdělávání je jedním ze stěžejních kritérií hodnocení 2. pololetí školního 
roku 2019/2020, tak v souladu s platnou legislativou, doporučením ČŠI a MŠMT se tento přístup 
promítne do celkové klasifikace těchto žáků. 
 
Během týdne budou na našich stránkách zveřejněny informace a podmínky, za kterých bude otevřena 

škola pro žáky 1.-5. ročníku spolu s Čestným prohlášením, které musí žáci do školy při zahájení přinést 

a najdete tam také dotazník, který musí vyplnit všichni rodiče těchto žáků, podepsat a doručit jakkoliv 

zpět do školy do 15.5.2020 nebo na email svým třídním učitelů. Pokud nemůžete dotazník nyní 

vytisknout a podepsat, napište třídním učitelům odpovědi na naše otázky do emailu a potom dotazník 

doručíte do školy po jejím otevření. Dokumenty si můžete vyzvednout také ve škole.  

Počítejte také s tím, že budu často zjišťovat informace ohledně dalšího školního roku (druhý cizí jazyk 

pro budoucí sedmáky, nákup sešitů, pracovní sešity…). Budu vás tedy oslovovat a budu potřebovat vaši 

zpětnou vazbu, když nyní nemohu zjišťovat přes vaše děti. Situace je často náročná jak pro vás, tak i 

pro nás, ale věřím, že vše společně zvládneme a v lepších časech se zase budeme potkávat na školních 

akcích.  

Harmonogram práce školy: 

• 11.5. Začíná příprava žáků 9.třídy na přijímací zkoušky 

• 15.5. Doručení dotazníku pro žáky 1.-5.ročníku k zahájení školy zpět do školy 

• 25.5. Zahájení provozu pro první stupeň školy a MŠ 

• 22.6. Uzavření klasifikace za druhé pololetí školního roku 2019/2020 

• 30.6. Předání vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 

Přeji vám klidné májové dny, plné jarního sluníčka a zdraví.  

Ivana Machýčková, ředitelka školy 

http://www.zskunin.cz/
http://www.msmt.cz/

