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Vážení rodiče, na základě epidemiologické situace Covid 19 k dnešnímu dni 28. 1. 2021, nelze k naší 

lítosti uskutečnit osobní plánovanou schůzku mezi rodiči a pracovníky školy, která se měla 

proběhnout 1. 2. v 17 hodin – jde o zákaz slučování vícero osob. 

Jako řešení této situace proto nabízíme písemné odpovědi na nejčastější otázky, které vyplynuly 

z anonymního  dotazníkového šetření, dále osobní konzultaci s vedením školy online 

v rezervovaném čase (možno již nyní rezervovat na facebookových stránkách Mš) a po dohodě i 

možnou osobní individuální prohlídku rodiče i dítěte v naší Zš. 

 

1. Proč jsou neustálé změny v době Covidu 19 – při předávání dětí Mš.. 

Naše zařízení je povinno reagovat na příkazy ministerstva Zdravotnictví a MŠMT, kdy dostáváme 

aktualizované manuály, kterých se musíme držet, abychom zajistili bezpečnost dětí i pracovníků 

zařízení. Dále jsme nuceni reagovat na aktuální situaci uvnitř pedagogického sboru a nedostatku 

pracovníků – izolace a karantény v době Covidu, běžná nemocnost. Na zdravotní stav pedagogů se 

vztahuje mlčenlivost.  

2. Proč není nabízeno více aktivit pro děti? 

V současné situaci, a to již od podzimu r. 2020, mají školy i školky zakázány výlety, školy v přírodě, 

plavecké výcviky a další krásné aktivity.  I naše škola a školka tyto akce v rámci plánů měla předem 

připravené, ovšem nešlo  je provést a tato situace ještě nějaký čas zřejmě potrvá. 

3. Děti nejsou kvalitně připraveny z Mš na přechod do Zš.. 

Všechny naše předškolní děti jsou v rámci předškolních činností a výchov během dne aktivně 

připravovány pedagogy na Zš.  

Od druhé poloviny měsíce května 2021 (bez ohledu na skutečnost, zda budou budoucími žáky Zš 

Chodouny či půjdou v září 2021 do jiné základní školy), tyto děti se souhlasem svých zákonných 

zástupců, budou docházet pravidelně 1 x týdně do tříd naší Zš  (v době poledního spánku) a bude zde 

probíhat adaptační příprava předškolních dětí na základní školu. S dětmi bude ve školní třídě přítomna 

i kmenová paní učitelka Mš, aby se děti cítily dobře a měly u sebe blízkou, známou osobu. V tomto čase 

příprav se seznámí děti se školními pravidly v chování, dojde k upevnění správných úchopů psacího 

náčiní v rámci motorických cvičení a bude se budovat koncentrace soustředění za pomocí her, 

interaktivní tabule a dalších školních pomůcek zábavnou formou.  

Zš - dezinformace 

1. Proč je tato škola pouze do 3. třídy a není zajištěn přestup na druhý stupeň? 

V naší škole jsou skutečně v současné době školního roku 2020/21 vyučovány tři ročníky (1., 4. a 5. 

třída). Tato situace vznikla v době, kdy paní ředitelka Mgr. Kysilková opakovaně nevypsala zápisy do 

prvních ročníků. O tomto jejím rozhodnutí lze pouze spekulovat, příčinou byl zřejmě nedostatek 

pedagogických pracovníků. 
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Naše škola zajišťuje vzdělávací proces žákům do 5. ročníku, a jsou zde kvalifikovaní pedagogové 

s vysokoškolským vzděláním.  Následný přestup dětí  - tedy do 6. ročníku, je již nyní aktuálně řešen 

s vedoucí Městského školského odboru v Roudnici nad Labem – Mgr. A. Vyšinskou a ředitelem   

Zš č. 2. v Roudnici nad Labem, pan Mgr. Králem, kdy je vyhlášeno jednání, aby naše děti přešly na jednu 

školu s celým kolektivem. Tím se zjednodušila adaptace našich dětí v přechodu na novou školu, mezi 

nové pedagogy, nové vrstevníky. 

2. Proč není družina od 7,00 hodin? 

Družina v ranním režimu je v naší škole zajištěna od 7,00 – 7,45 hod, odpolední od 11.35 – 16,00 hod 

(vše je na stránkách školy: zsmschodouny.cz – lze nalézt i aktuální informace ohledně výuky žáků, 

rozvrhů, dokumentů jak Zš, Mš, družiny i školní jídelny + školní fotografie.) 

3. Obava z malého množství učiva z důvodu dvojtřídky.. 

Výuka v našich třídách je stejně kvalitní jako na ostatních školách, naopak v současné době 4. a 5. ročník 

se v rámci distanční výuky učí 4 hod. denně dle pevného rozvrhu. Žádný z ročníků není ve výukovém 

skluzu a plán učiva nemusel být našimi pedagogy jakkoliv upravován. 

Všechny základní školy v ČR se musí držet tzv. Rámcového vzdělávacího programu  - dříve Osnovy, 

z kterého je sestaven Školní vzdělávací program. 

Ani v době Covidu, naše děti nezaostávají ve výuce a naopak jsme v předstihu oproti jiným školám – 

musím tak velice pochválit děti z první třídy, které již čtou oproti žákům z jiných škol, kde ještě není 

probrána ani celá abeceda. 

4. Špatné vybavení  PC technikou.. 

Pravdou je, že naše vybavení není nejmladší, nic méně stále funkční a pro výuku dostačující.  

Naše škola navíc obdržela v rámci projektů MŠMT EU tzv. Šablony III., podporu a dotace ve výši cca 

400 000,- Kč - na akce Mš i Zš a k pořízení nového potřebného dovybavení pro naše žáky do školy. 

5. Není nabídka zájmových činností.. 

V rámci školní družiny jsou v současné době nabízeny dětem kroužky Šikovných rukou, Hra na 

flétnu a Pohybové hry.  Ze Šablon III. pak Deskové hry a Čtenářský kroužek.  

Škola dále nabízí i logopedickou nápravu a konzultace speciálního pedagoga. 

 

Vaše - naše děti, jsou pro nás rovnocenný partner stejně jako jejich rodiče  

a zájmem nás všech, je spokojené dítě, které bude usměvavé chodit do naší 

základní školy se svými kamarády a bude se cítit v klidu a dobře. 

     Mgr. Bc. Renata Konůpková 


