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Informace rodičům
Struktura významu učiva
Vážené rodiče,
zdravím Vás na začátku dalšího týdne mimořádné situace spojené s uzavřením školy.
Dovolte, abych Vám poděkoval za Vaše dosavadní úsilí při předávání učiva dětem, za Vaši spolupráci
a součinnost s učiteli školy. Naši učitelé vyvíjejí velké úsilí. Jsem si vědom i toho, že situace není vůbec
snadná ani pro mnohé z Vás..
V pondělí se nám dostalo neoficiálního doporučení z úst ministra školství (tisková konference na
MŠMT 23. 3. 2020).
Domnívám se, že doporučení pana ministra lze aplikovat v oboustranný prospěch a pro
ulehčení situace. Též v závěru textu zdůrazňuji, že se není třeba obávat tvrdých klasifikačních
postupů po otevření školy.
Učitelé školy dostali dne 23. 3. 2020 pokyn ředitele, jak v souvislosti s doporučením ministra školství
postupovat při plánování, zadávání a vyhodnocování učiva.
Škola bude po dobu trvání uzavření pro žáky rozlišovat důležitost a význam učiva pro domácí
výuku. Vyučovací předměty jsou nyní rozděleny do tří skupin:
a) Profilující předměty
b) Naukové předměty
c) Předměty s převahou výchovného obsahu.
a) PROFILUJÍ PŘEDMĚTY jsou český jazyk, matematika a anglický jazyk. Jedná se o
nejvýznamnější naukové předměty, kde je třeba stavět nové znalosti na zvládnutí předchozího
učiva. V této mimořádné situaci jde jednoznačně o učivo hlavní. Učitelé budou i nadále předávat
žákům toto učivo v potřebném rozsahu. Pokusí se (tam, kde to situace dovolí) usnadnit možnosti
domácí výuky metodami on line či jinými paralelními metodami zpětné vazby.
b) NAUKOVÉ PŘEDMĚTY jsou vlastivěda, přírodopis, chemie, fyzika, zeměpis, dějepis a další cizí
jazyky. Jedná se o významné předměty, kde je třeba, aby se žáci seznámili se základním objemem
učiva. V této mimořádné situaci jde ale o učivo pouze základní. I zde budou učitelé učivo nadále
žákům předávat. Důraz ale budou klást pouze na tu část, která je zásadní či podstatná = základní. Při
zadávání učiva budou mít učitelé na paměti, že hlavním úkolem žáka je nyní nutnost osvojit si učivo
PROFILUJÍCÍCH PŘEDMĚTŮ. Po návratu žáků do školy jim při kontrole úkolů a zejména při
ověřování znalostí bude umožněno použít ty písemné materiály/úkoly, které si po dobu absence
vyplňovali a zpracovávali (učebnice ovšem takto použít nelze).
c) PŘEDMĚTY S PŘEVAHOU VÝCHOVNÉHO OBSAHU jsou tzv „výchovy“, informatika,
volitelné a nepovinné předměty. Jedná se v kontextu současné specifické situace o předměty, kde je
možno učivo mimořádně označit jako významově okrajové. Seznamovat se s učivem se žáci nyní
nemusí. Pro klasifikaci za 2. pololetí u těchto předmětů škola vyčká na doporučení MŠMT.
Závěrem chci ještě zdůraznit, že po návratu žáků do školy nenastane skokové období zkoušek a
písemného testování - ani u učiva předmětů profilujících. K věci škola přistoupí citlivě. Samozřejmě ale
nemůže být úspěšný ten žák, který se po dobu uzavření školy doma nepřipravoval. Věříme, že dokážeme
v závěru školního roku hodnotit způsobem přiměřeným této mimořádné situaci.
Děkuji Vám
Buďte zdrávi!
Jiří Voneš
ředitel

