
Informace vedení školy pro školskou radu 

1. Volby 

- volby do školské rady za zástupce rodičů proběhnou elektronicky v termínu 21. 1. – 25. 1. 

2021 

- informace o kandidátech za zákonné zástupce a způsob voleb jsou zveřejněny na webu 

školy, viz https://www.kamenka-celakovice.cz/skolska-rada/  

 

2. Informace o vzdělávání 

- Škola 

o 1. a 2. ročníky prezenčně, od 3. ročníků distančně 

o zvolený způsob distančního vzdělávání vychází z Metodiky DVZ MŠMT (viz 

Příloha emailu), kdy kombinujeme asynchronní (samostatná práce na úkolech, 

vyhledávání informací, práce se zdroji a online nástroji třetích stran apod.) a 

synchronní (online hodiny a konzultace),  kde stanovený rozsah online hodin je 

v souladu s touto metodikou a škola přihlíží ke všem specifikám tohoto druhu 

vzdělávání (možnosti práce na PC, hygiena práce, internetové připojení, 

zapůjčení NTB a tabletu školou atd.) 

o škola rovněž poskytuje individuální konzultace a předměty speciální pedagogické 

péče pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami (rozvrh těchto online hodin 

je na webu viz https://www.kamenka-celakovice.cz/pro-deti-s-ivp/) 

o jednotlivé týdenní plány tříd (3. až 9. ročníky) jsou zveřejňovány vždy 

s předstihem a jsou přístupné na webu školy pod záložkami jednotlivých tříd a 

dále jsou přístupné v jednotlivých google učebnách, kde jsou zavedeny virtuální 

učebny a veškeré práce, podklady, úkoly, vyhodnocení je v těchto učebnách 

k dispozici jak dětem, tak i rodičům, učitelé poskytují zpětnou vazbu dětem a jsou 

v kontaktu s dětmi, rodiči 

o jednotliví učitelé nabízejí vždy i individuální konzultace, pomoc apod. a děti jsou 

o tomto informovány, že se mohou kdykoliv spojit s učitelem a dohodnout si 

popřípadě konzultaci, pomoc, radu apod.  

o učitelé využívají rovněž portál „UMIMETO“, kde děti samostatně pracují (tento 

portál a google classroom jsou hlavními pracovními prostředími) 

o škola rovněž poskytuje doučování (přípravu) na příjímací zkoušky pro 9. ročníky 

 

- Školní družina 

o provoz ranní družiny není z důvodů organizačních opatření MZ a epidemiologické 

situace možný 

o družina od 11.40 – 17.00 je poskytována pro děti 1. a 2. ročníků za dodržení 

hygienických a organizačních opatření standardně 

 

- Školní stravování 

o školní jídelna vaří v nouzovém režimu pro 1. a 2. ročníky za dodržení veškerých 

hygienických e epidemiologických opatření 

 

- Hodnocení 

o hodnocení I. pololetí školního roku 2020/2021 bude probíhat v souladu se 

školním řádem s přihlédnutím k této složité situaci 

 

https://www.kamenka-celakovice.cz/skolska-rada/
https://www.kamenka-celakovice.cz/pro-deti-s-ivp/


 

3. Shrnutí informací 

 

Škola má nastaven jednotný a propracovaný systém distančního a prezenčního vzdělávání a 

každý týden se vedení školy a jednotliví učitelé scházejí na ONLINE poradách, kde se řeší 

plány, rozvrhy, vyhodnocují se náměty, problémy, pozitiva i negativa tohoto způsobu 

vzdělávání. Chceme samozřejmě podotknout, že distanční vzdělávání není ONLINE překlopení 

rozvrhu při prezenčním vzdělávání, jak je někdy médii chybně prezentováno. Snažíme se 

našim dětem poskytnout co nejlepší podmínky pro tuto situaci s přihlédnutím na všechny 

ostatní aspekty. Rovněž se snažíme, abychom co nejméně zatížili rodiče. Chápeme tuto 

složitou situaci a věříme, že společným úsilím to zvládneme. 

 

Veškeré aktuální informace (opatření, změny apod.) jsou pravidelně rozesílány 

prostřednictvím informačního systému, kde rodiče, žáci mají vzdálený přístup. Vedení školy 

pravidelně aktualizuje informace na webových stránkách a FB školy. Hlavním informačním 

kanálem školy je EDUPAGE, pomocnými potom web školy a FB profil školy. Technická pomoc 

(vzdálená pomoc pro rodiče, děti apod.) je poskytována ředitelem školy. V současné době 

škola zapůjčila 42 zařízení (tablety, NTB) pro děti. Škola investovala do distančního vzdělávání 

jen v minulém roce cca jeden milion korun, jak z prostředků MŠMT, tak z provozních 

prostředků školy resp. města Čelákovice. Jednotlivé kroky jsou samozřejmě konzultovány 

s vedením města a škola si váží jeho podpory při řešení této situace. 

 

 

Děkuji i za Vaši podporu 

Ing. Jiří Kyliánek a celý tým ZŠ Kamenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obr. 1 Jednotlivé virtuální učebny od 3. ročníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Ukázka rozvrhu 9. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. 3 Ukázka týdenního plánu 5. C 

 


