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1. Výchovně vzdělávací činnost pedagogů ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla výrazně
poznamenána opatřeními souvisejícími s pandemií nemoci
covid-19. Organizace výuky a
vzdělávání žáků probíhaly v odlišných podmínkách bez přítomnosti žáků ve vyučovacím procesu.
2. Vzhledem ke zhodnocení výchovně vzdělávací činnosti a efektivity vzdělávání žáků podle ŠVP během druhého
pololetí školního roku 2019/2020 začleňujeme pro školní rok 2020/2021 nutné změny v pedagogickém
procesu tak, aby mohlo být úspěšně realizováno komplexní vzdělávání žáků 1. – 5. ročníku v daném školním
roce.
3. Zaznamenáme do našich tematických plánů ( dále jen TP) obsahové změny témat v jednotlivých předmětech
a učivu, které se budou realizovat ve školním roce 2020/2021.
4. Zaznamenáme do TP témata (případně učivo), která budou zcela vypuštěna.
5. Využijeme získaných zkušeností k obsahovým úpravám učiva se zaměřením na širší dovednosti, na aplikaci
znalostí a dovedností.
6. Zohledníme nově rozvíjené dovednosti a kompetence (např. dálková distanční výuka).
7. Zmapujeme ve vybraných předmětech dosažený pokrok u žáků a naplánujeme zaměření a doplnění
nezbytných znalostí a dovedností, rozvíjení klíčových kompetencí podle charakteristiky vyučovacích
předmětů.
8. Zaměříme se na aplikační složku znalostí, stěžejní výstupy v předmětech : český jazyk, matematika, anglický
jazyk.
9. Vytvoříme jednoduchý systém podpory pro žáky, kteří vyžadují specifickou pozornost nebo výrazně
zaostávají.

10.

Využijeme úzké spolupráce s asistentkami pedagoga, vychovatelkou, se zákonnými zástupci žáka.

11.
Budeme rozvíjet a podporovat úzkou spolupráci s rodiči, zákonnými zástupci žáka tak, abychom udrželi
kvalitu vzdělávání (i v mimořádné době – při vzdělávání na dálku) .
12.
Revizi našeho ŠVP, případně připravované změny (které připravuje MŠMT ČR v rámci úprav RVP),
budeme provádět až po vyhodnocení školního roku 2020/2021.
Příloha č.1: Příprava na přechod na případné vzdělávání na dálku jedné nebo více tříd – dle str. 12 – 13 Manuálu MŠMT ČR z 24. 8. 2020- VYTISKNOUT A PŘILOŽIT

