ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, GUTOVA 39/1987
se sídlem Gutova 39/1987, 100 00 Praha 10, Strašnice
Fakultní škola pedagogické fakulty UK
Škola s rozšířenou výukou matematiky
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INFORMAČNÍ LIST 2020/2021
Č. j.: GUT/0502/2020/Vo
V Praze 31. 8. 2020
Vážení rodiče, spolupracovníci a přátelé školy,
zdravíme Vás ve školním roce 2020/21. Seznamte se prosím s důležitými informacemi.
Letos jsou směřovány prioritně k mimořádné situaci spojené s Covid-19. Všeobecně známým
fenoménem je též fakt, že situace (a s ní spojené informace) se může i v krátkém období změnit.
DŮLEŽITÉ ŠKOLNÍ KONTAKTY:
 Ředitel školy: Jiří VONEŠ, skola@zsgutova.cz, tel.: 2740219/21
 Statutární zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně: Marie ZAJDLOVÁ,
marie.zajdlova@zsgutova.cz, tel. 274021923
 Zástupce ředitele a metodik prevence: Martin CHOCENSKÝ, martin.chocensky@zsgutova.cz,
tel. 274021924
 Vedoucí vychovatelka: Alica JANDOVÁ, alica.jandova@zsgutova.cz, tel. 274021927
 Vedoucí ekonomického úseku: Lucie VINAŘOVÁ, lucie.vinarova@zsgutova.cz, tel. 274021926
 Hospodářka školy: Jarmila MOJŽÍŠOVÁ, jarmila.mojzisova@zsgutova.cz, tel. 274021920
Přehled jmen pedagogických zaměstnanců školy naleznete na www.zsgutova.cz/Kontakty.
Doporučujeme spojovat se s vyučujícími především prostřednictvím e-mailových adres.
Číslo účtu školy: 2000746389/0800

Číslo datové schránky: sd3ybhx

Příspěvková organizace ŠKOLNÍ JÍDELNA: vedoucí Jiří PŠENČÍK, e-mail: gutova@sjp10.cz,
gutova@sjp10.cz, tel.: 274813923, mobil: 774 450 023
Organizace není součástí ZŠ Gutova
ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ 1. 9. – 8. 9. 2020
1. stupeň
datum
vyučování
1.roč.
2.roč.
3.roč.
4.roč.
5.roč.
8:00-8:45
8:55-9:40
1. 9. 20
8:00-9:40
2. 9. 20
8:008:008:008:008:003.- 4. 9. 20
11:50
12:00
12:10
11:40
11:40
8:008:00 –
8:00 –
8:00 –
7.- 8. 9. 20
11:40
12:35
12:35
12:35
Od 9. 9. 20
Vyučování dle rozvrhu
2. stupeň
datum
vyučování
9. roč.
8. roč.
7. roč.
6. roč.
8:55-9:40
1. 9. 2020
8:00-12:20
8:00-12:30
8:00-12:40
8:00-12:50
2. - 4. 9. 2020
8:00 – 13:00 8:00 – 13:00 8:00 – 13:30 8:00 – 13:30
7. – 8. 9. 2020
od 9. 9. 2020
Vyučování dle rozvrhu

oběd
10:30-12:00
po skončení
vyučování
(1. roč. - od 11:40)

oběd
10:30-12:00
po skončení vyučování

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/21 A HLAVNÍ AKCE ROKU
1. pololetí
• Období školního vyučování ve školním roce začne v úterý 1. 9. 2020
• Státní svátek: pondělí 28. 9. 2020
• Splatnost úplaty za ŠKOLNÍ DRUŽINU: 6. 9. 2020 (1. roč.), 15. 9. (2. - 5. roč.)
• Státní svátek: středa 28. 10. 2020; škola uzavřena
• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 2020
• Státní svátek: úterý 17. 11. 2020; škola uzavřena
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. 12. 2020 a skončí v neděli 3. 1. 2021
• Vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021
Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28. 1. 2021
• Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. 1. 2021
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ I: z důvodů aktuálních karanténních opatření přesunut na 2. pololetí.
2. pololetí
 Jarní prázdniny pro Prahu 6 -10 stanoveny na: 1. 3. - 7. 3. 2021
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: středa 24. 3. 2021
 ZÁPIS DO 1. TŘÍD: 7. a 8. 4. 2021 (14:00 – 18:00 hod.)
 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. 4., pátek (svátek) 2. 4. 2021 (škola uzavřena)
 Státní svátek: Velikonoční pondělí 5. 4. 2021
 Státní svátky 1. 5. a 8. 5. 2021 připadají na soboty.
 Přijímací zkouška do 6. ročníku – rozšířená výuka matematiky /RVM: x. červen 2021, BUDE
UPŘESNĚNO
 Školní vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. 6. 2021.
 Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. 7. 2021 do úterý 31. 8. 2021.
 Období školního vyučování ve školním roce 2021/22 začne ve středu 1. 9. 2021
TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE:
Budou do odvolání probíhat distančním způsobem. Úvodní informace máte nyní v rukou. Další údaje
Vám pošlou třídní učitelé v průběhu měsíce září. Děkujeme za pochopení.
Informace o prospěchu a chování budeme rovněž sdělovat podobnou formou zejména po termínech
pedagogických rad; 18. 11. 2020; 20. 1. 2021; 21. 4. 2021.
NOVINKY A ZMĚNY:
 Na školu nastoupili NOVÍ UČITELÉ: Jana HORNÍKOVÁ, Anna-Marie DIVIŠOVÁ, Martina
PETRÁŇKOVÁ, Markéta URBANOVÁ, vychovatelka ŠD Martina MOTTLOVÁ a asistentka
pedagoga Kateřina BERANOVÁ.
 ANGLICKÝ JAZYK se vyučuje v 1. a 2. třídě jako povinný předmět.
 VÝUKA AJ ve většině ročníků – snížení počtu žáků ve skupině (12 – 15).
 Dokončení výuky plavání z roku jaro 2020.
 Dokončení projektu Šablony ve fázi 2 – do r. 2021.
 Pokračování v podpoře Inkluzivního vzdělávání a Prevence rizikového chování žáků.
DALŠÍ INFORMACE:
OMLUVY ŽÁKŮ Z VYUČOVÁNÍ: informaci o nepřítomnosti žáka podávejte prosím bezodkladně
na elektronické adrese TU nebo telefonicky hospodářce školy. Omluvu v žákovské knížce/Komens
předložte po skončení absence – v den příchodu žáka do školy. Zejména u starších žáků
doporučujeme: ověřujte, zda Vaše dítě po skončení absence do školy nastoupilo. Nebezpečí
záškoláctví je reálné.

UVOLŇOVÁNÍ Z VYUČOVÁNÍ a UVOLŇOVÁNÍ Z VÝUKY PŘEDMĚTU – příslušné
formuláře žádostí naleznete na stránkách školy.
Pozor, u předmětu tělesná výchova lze žádat o uvolnění žáka jen ze zdravotních důvodů a nejméně
na jedno pololetí. Uvolnit žáka z výuky Tv z důvodu účasti, která jiné než je povinná školní výuka
nelze.
DOPORUČUJEME periodicky sledovat webové stránky školy. Aktuální informace uvádíme v sekci
novinky. Informace pro rodiče žáků 1. stupně naleznete i v žákovské knížce. Rodičům žáků 2. stupně
je určen elektronický informační systém Komens.

LITUJEME, ŽE NASTÁVAJÍ KOMPLIKACE
SPOJENÉ S MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI
Škola realizuje preventivní protiepidemiologická doporučení MŠMT a MZ (organizace pohybu
v budově, úklid a desinfekce, větrání, sledování aktuální informací KHS).













Škola minimalizuje riziko vzniku nákazy zaměstnanců a žáků i dočasným odvoláním většiny
externích akcí.
Škola převádí skupinové akce v budově na 2. pololetí.
Je vydán ZÁKAZ VSTUPU cizích osob do vnitřních prostor školy (týká se např. rodičů,
návštěv, cizích žáků). V omezené míře lze vstoupit do vestibulu školy (např. vyzvednout žáka ze
ŠD, předat do vrátnice zapomenuté pomůcky pro žáka apod.).
Žádáme rodiče o distanční komunikaci se školou a školní jídelnou (čipy ŠJ pro nové žáky je
možno vyzvedávat ve vrátnici).
V mimořádné situaci je možno do školy vstoupit po předchozím udělení povolení. O získání
povolení vstupu je třeba požádat toho zaměstnance školy, s kterým má návštěva v úmyslu jednat.
(je třeba uvést důvod návštěvy a vysvětlit, proč nelze věc vyřídit distančně). Zaměstnanec
projedná žádost s příslušným vedoucím. Zaměstnanec poté informuje žadatele. Popř. s ním sjedná
podrobnosti k realizaci návštěvy.
Vyzýváme rodiče, aby si uložili do svých telefonů kontakty na školu:274021 920/921/923,924.
Též prosím ověřujte, zda má třídní učitel k dispozici vaši aktuální elektronickou adresu.
V případě důvodné a neodkladně potřeby vstoupit do budovy se prosím obraťte na příslušného
zaměstnance. Musíte tak ale učinit pokud možno alespoň den předem.
Platí opatření k omezení podnájmů na podzim 2020 (tak aby byla minimalizována rizika kontaktů
a přitom zachována možnost realizace volnočasových aktivit).
Při důvodném podezření na onemocnění má škola povinnost žáka oddělit od třídy/oddělení a
předat zákonnému zástupci. Žádáme Vás o ochotnou součinnost v této záležitosti.
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění.



JAKÁ ČINÍME OPATŘENÍ VE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Podle manuálu MŠMT a doporučení ČŠI bude škola plnit mj. dva základní úkoly:
1. Pracovat se vzdělávacími obsahy školního vzdělávacího programu (švp). Jde o ověřování,
vyhodnocování, doplňování a upevňování znalostí učiva švp.
2. Stabilizovat žáky při návratu na sociální adaptaci na školní prostředí.
V PŘÍPADĚ KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ UKLÁDÁ MŠMT REALIZOVAT VÝUKU
PODLE JEDNOHO Z UVEDENÝCH MODULŮ - kráceno – viz dále:

A) prezenční výuka
 V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu žáků, který nepřekročí
více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají ve
škole, běžným způsobem.
 Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem
B) smíšená výuka
 V případě, že se onemocnění či karanténa týká více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či
oddělení, je škola povinna DISTANČNÍM způsobem vzdělávat žáky, kterým je zakázána účast
na prezenční výuce.
 Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení
konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy1.
 Ostatní žáci pokračují v PREZENČNÍM vzdělávání.
C) distanční výuka
 Pokud je z důvodu nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo
plošným opatřením MZd zakázána přítomnost žáků ve škole alespoň jedné celé
skupiny/třídy/oddělení, škola poskytuje pro tyto třídy vzdělávání výhradně distančním
způsobem. Ostatní skupiny/třídy/oddělení se vzdělávají dále prezenčním způsobem. Pokud je
zakázána přítomnost všech žáků, přechází na distanční výuku celá škola.

Podle doporučení České školní inspekce bude škola v podzimním období realizovat navíc následující
úkony:
1. V tematických plánech škola nyní zkontroluje výstupy podle rámcového vzdělávacího plánu
(RVP), které nebylo možné realizovat v uplynulém školním roce. Strukturujeme zejména na
učivo realizované, učivo redukované a učivo k přesunu do roku 2020/2021.
2. Jsme povinni mapovat individuální pokrok žáka především v klíčových (Čj, M, Aj) a poté i
naukových předmětech. Rozlišíme, na jaké úrovni žák učivo zvládá. Tato zjištění nebudou
sloužit jako podklad pro klasifikování žákových znalostí.
3. Následně identifikujeme slabé žáky a vytvoříme systém jejich podpory. Učitel bude
zaznamenávat vývoj očekávaného pokroku slabého žáka.
4. O všech těchto zjištěních vám bude učitel předmětu/třídní učitel podávat informace.
5. Další doporučení bude škola realizovat v oblasti kontroly obsahu švp, v oblasti způsobu
hodnocení žáků, v přípravě na unifikaci postupů a rozvoj forem distančního vzdělávání.
Uvedené aktivity bude škola realizovat od začátku školního roku.

Vážení rodiče,
děkujeme za Vaše pochopení a vstřícnost ve složité situaci, kterou nyní vzdělávací systém
prochází. Těšíme se na Váš zájem a podporu školy.
Přejeme Vám a Vašim dětem příjemný a úspěšný školní rok!
zaměstnanci ZŠ Gutova

Jednou z řady forem distančního způsobu vzdělávání je tzv. on-line výuka. Realizaci on-line výuky nelze od školy
vyžadovat jako povinou; účast na on-line výuce nelze povinně uložit ani žákovi.
1

