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Velký člověk 

Jan Amos Komenský 

 

 

Jan Amos Komenský – tolikrát 

vyřčené, tolikrát skloňované, tolikrát 

používané jméno v moderní pedago-

gice. Kdo by neznal „školu hrou“ či 

Svět v obrazech?  

Čech, pedagog, Učitel národů! 

Průkopník stále moderních názorů na 

vzdělávání. Jeho didaktika je ve velké 

míře platná dodnes se základními 

principy vzdělávání: vzdělání od 

předškolního věku, poznávání sama 

sebe, poznávání světa, systematická 

práce na svém chování, cestování, 

studium cizích jazyků, vzdělání pro 

všechny děti.  

Tvůrce organizace ve vzdělávání, 

hlavních pedagogických zásad a 

základních podmínek pro vzdělávání. 

Každý pedagog a rodič má být vzorem 

a příkladem ve vzdělávání dětí. 

Při vyučování je potřebné převést 

teorii do praxe, začínat jednoduchými 

věcmi a postupně přidávat složitější, 

stále opakovat, učit se věcem, které 

jsou odpovídající danému věku, žák je 

současně i učitelem. 

Učení Jana Amose Komenského je 

stále živé a inspirující pro dnešní 

školu.  

Každým rokem na jaře vzpomínáme 

výročí jeho narození 28. března Dnem 

učitelů. Jan Amos Komenský zemřel 

15. listopadu 1670. 

 

Z jeho moudrostí uvádíme: 

„Život činný je opravdový život. Co 

máš udělat, do toho se dej s chutí; co 

sám můžeš udělat, to nečekej od 

jiných a bez příčiny neodkládej s 

ničím. Když můžeš někomu pomoci, 

učiň to s největší radostí.“ 

 
Zdroj: https://citaty.net/citaty/3409-jan-amos-komensky-

zivot-cinny-je-opravdovy-zivot-zahalka-je-hrobem/ 
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Distanční výuka 

a přechod na prezenční 

vyučování 

 
Předpokládáme, že vláda ke konci 

listopadu uvolní docházku žáků do školy. 

Pokud vyjdou předpoklady, měly by jít 

nejprve 1. a 2. třídy a pak 9. ročník.  

Jakýkoli nástup žáků (kromě 1. a 2. tříd) 

opět pohne rozvrhem a dojde ke změnám. 

Od 2. listopadu je rozvrh stanovený pro 

celou školu a je vytvořen jako rozvrh 

originální.  

Po nástupu dětí do školy budeme muset 

opět stanovit on-line hodiny jako v druhé 

polovině října výběrem hodin z původního 

rozvrhu. 

Za případné problémy se všem 

omlouváme. 

Hodnocení žáků 

Podle současné legislativy musí 

proběhnout pololetní hodnocení. Je 

zřejmé, že bude na jiných principech než 

na jaře. Hodnotíme děti podle výsledků 

práce, kterou konaly při on-line i off-line 

výuce.  

Mohli bychom využít ustanovení § 52 

odst. 2 školského zákona: 

„Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního 

pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby 

hodnocení za první pololetí bylo 

provedeno nejpozději do dvou měsíců po 

skončení prvního pololetí. Není-li možné 

hodnotit ani v náhradním termínu, žák se 

za první pololetí nehodnotí.“ 

Tím bychom se vyhnuli neobjektivnímu 

hodnocení žáků, kterým distanční způsob 

výuky nevyhovuje. 

Samozřejmě chápeme potřebu klasifi-

kace pro žáky 5., 7. a 9. ročníků, kteří se 

budou hlásit na další školy. U nich by 

došlo ke klasickému výstupu hodnocení, 

jak jsou zvyklí.  

Bližší informace poskytneme začátkem 

ledna 2021. 

Lyžařský kurz 

Upozorňujeme, že  záloha ve výši 

4 500,- Kč je splatná do 30.11.2020 na 

účet školy: 

43-4338360247/0100, VS je identi-

fikační číslo dítěte pro platbu obědů, 

školy v přírodě atd. 

Den rodičů – 23.11.2020 

Byli bychom rádi, aby Den rodičů byl 

příjemným dnem tím, že půjdou děti do 

školy.  

Pokud ne, můžete sledovat on-line výuku 

svých dětí z domova, jak už mnozí činíte. 

Dostáváme od Vás pochvaly, připomínky, 

náměty ke zlepšení. Za všechny podněty 

děkujeme, posouvají nás ke zlepšení. 

Rodiče, kteří potřebují projednat své 

záležitosti osobně (např. přijetí dítěte do 

1. ročníku), prosíme, aby napsali na e-mail:  

skola@zsmendelova.cz 

čas, kdy s námi chtějí konzultovat. 

Pošleme jim odkaz na meet (Google) nebo 

Skype se stanovením času konzultace. 

Vedení školy bude celý den k dispozici pro 

Vaše dotazy. 
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