ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ č. 2
Základní škola Kovářov, okres Písek

16. prosince 2020

Vážení rodiče,
blíží se Vánoce a s nimi vánoční prázdniny. Přeji Vám, abyste tyto svátky strávili
společně se svými blízkými a užili si co nejvíce pohody, odpočinku a svátečního
rozjímání. Do nového roku Vám přeji co nejvíce radosti ze svých dětí, hodně lásky
a v těchto časech především pevné zdraví.
Libor Mandovec, ředitel školy

OMEZENÉ ŠKOLNÍ AKCE A AKTIVITY
Jsme samozřejmě velmi rádi, že se žáci vyučují opět ve škole, zároveň však
vnímáme, že v té současné škole toho hodně chybí. Nemohli jsme totiž zorganizovat
tradiční akce jako Evropský den, Svatomartinský večer či Velká předvánoční družina.
Chybí nám nejenom ty celoškolní zábavné a stmelující aktivity, ale také zájmové
činnosti a dílničky, v nichž se mohli scházet žáci z různých tříd. Chybí nám úsměvy
žáků, které pod rouškou jenom tušíme, chybí nám možná i to tradiční „zlobení“…

Vážení rodiče,
bohužel Vám musíme oznámit, že letošní rok musíme přerušit
osmadvacetiletou tradici školního a zemědělského plesu.
Z důvodu současné epidemické situace nám nezbývá nic jiného
než tradiční ples plánovaný na 16. ledna 2021 zrušit.
Doufáme, že za rok bude situace lepší a příští plesovou sezónu
v Kovářově budeme moct opět naším plesem zahájit…
DISTANČNÍ VÝUKA

Pojem distanční výuka se letos objevil jako označení vyučování, které žáci absolvují
doma. Na začátku tohoto školního roku jsme si ani příliš nepřipouštěli, že školy budou
opět zavřené a že se žáci opět posadí za monitory počítačů. Po podzimní zkušenosti je
nám jasné, že tento stav nebude něčím unikátním a že se ještě může opakovat. Zda a kdy
a v jakém rozsahu se školy opět zavřou, neví totiž v tuto chvíli nikdo. Nic jiného, než být
na tuto situaci dobře připraveni, dělat nemůžeme. Vzhledem k tomu, že podzimní systém
distanční výuky jste hodnotili většinově kladně, „najeli“ bychom v případném dalším
zavření školy na již osvědčený způsob.
Otázkou také je, co si z distanční výuky, kterou jsme se společně naučili, vzít do
budoucna i pro běžnou výuku. Mezi hlavní tipy pro realizaci určitě patří:
pokračovat v intenzivním využívání informačního systému Bakaláři (informace,
aktuality, omlouvání žáků, zpětná vazba mezi školou a rodinou…)
nadále využívat online nástroje pro zprostředkování učení, zadávání úkolů a
vypracovávání cvičení (především Google učebna či testování Alf)
začlenit videohovory do repertoáru výuky či komunikace mezi školou a rodiči (v
případě absence mnoha žáků, možnost individuálního spojení)

-

rozvinout vyzkoušený rezervační systém pro rodičovské schůzky, případně uplatnit
i nadále online formu schůzek (osobní kontakt samozřejmě nic nenahradí)

Na závěr ještě jednou děkuji všem rodinám našich žáků (a to bez výjimky), neboť
všechny dokázaly zabezpečit svým dětem internetové připojení a v naprosté
většině i IT vybavení k tomu, aby mohla výuka probíhat především přes
videohovory. Ani jeden žák nezůstal na podzim takzvaně offline… díky Vám!

PŘÍSPĚVKY DO SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ KOVÁŘOV
Spolek rodičů děkuje všem, kteří zaplatili členský příspěvek ve výši 100 Kč na žáka
na tento školní rok. Celkem bylo na členských příspěvcích vybráno 12 700 Kč. Jména
žáků, jejichž rodiče poslali příspěvek na rok 2020-21:
1. třída: Dvořák, Dvořáková, Košarkarová, Kuzdasová, Kyselová, Pecka, Pyták, Schmeller,
Škoch, Škochová, Tomanová, Uhlířová, Vlna, Vošahlík
2. třída: Bláhová, Čiháková, Fořtová, Fumfálková, Gajdošová, Janči, Janda, Junek,
Machalová, Marvanová, Pánek, Pintová, Podlahová, Skála, Škochová, Štěpánková,
Švehlová, Válová, Zeithamlová
3. třída: Brůžek, Dvořáček, Dvořáková, Hanzlík, Hejna, Hodíková, Kotrba, Kubíček,
Roštarová, Řezáč, Řezáčová, Schmeller, Smetana, Zelenková
4. třída: Bláha, Čapek, Fumfálková, Hanáková, Jandová, Košarkar, Kroupová, Kuráňová,
Matuška, Moravcová, Pešička, Švehlová, Toman, Vorel
5. třída: Baštýřová, Bučko, Hrunková, Krejčová, Kubíček, Procházková, Riantová, Škoch,
Škochová, Štemberk
6. třída: Bendová, Háchová, Hadrbolcová, Halířová, Hanzlík, Hodíková, Hrdý, Janda,
Kuzdasová, Moravec, Mošanská, Nikodémová, Ouborný, Panec, Petýrková, Skála,
Štěpánková, Štvánová, Tachecí, Trachta, Vošický, Zelenková
7. třída: Bursíková, Čiháková, Kovanda, Kubíčková, Ottová, Pešičková, Sejkorová, Smetana
8. třída: Čureja, Grůbr, Kotrbová K., Mošanský, Navrátilová, Petýrek, Sejkorová,
Zelenková
9. třída: Dvořáková, Fialová, Grůbr, Háchová, Hrůnek, Junek, Kohout, Kostka, Kříž,
Mandovcová, Ouborná, Procházková, Skála, Smrčina, Štvánová, Trachta, Vošahlík, Zítková
Informace o jednání a činnosti spolku rodičů jsou vystaveny na webových stránkách školy
v sekci PRO RODIČE / podsekce SPOLEK RODIČŮ. Zástupci jednotlivých tříd, kteří byli
zvoleni na třídních schůzkách v září a na které se můžete obracet:
1.
2.
3.

Michaela Škochová
Dana Marvanová
Jana Zelenková

4.
5.
6.

Michaela Fumfálková
Jaroslava Riantová
Martin Hadrbolec

7.
8.
9.

Vladimíra Kubíčková
Jana Petýrková
Libor Mandovec

PLÁNOVANÉ PRÁZDNINY

Vánoční prázdniny budou trvat celé dva týdny – ve škole se rozloučíme v pátek 18.
prosince a školní výuka začne v novém roce 4. ledna 2021. Pro úplnost připomínáme, že
jednodenní pololetní prázdniny jsou stanovené na pátek 29. ledna a jarní prázdniny na ně
letos hned navazují – jde o týden od 1. do 5. února 2021. Pokud se ovšem organizace
školního roku opět nějak nezmění…

Zpravodaj připravil Libor Mandovec

