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Od 12. 10. 2020 z důvodů zhoršení epidemiologické situace opět dle vládního nařízení došlo k částečnému
uzavření školy a od 14. 10. k úplnému uzavření školy. Výuka probíhala distančně ve všech ročnících. Pro žáky 3.- 9. třídy byly
připraveny emailové účty, jejichž prostřednictvím se žáci přihlašovali na videokonference přes aplikaci GoogleMeet a
pedagogové z 2. stupně začali využívat i aplikaci Učebna, kam zadávají žákům úkoly a ukládají další materiály. Průběh
distanční výuky mohou rodiče kontrolovat na webových stránkách školy. Dětem, které nemají možnost využít vlastní
techniku, byly zapůjčeny školní notebooky včetně USB-modemu, aby se mohly vzdělávat přiměřenou formou.
Od 30. 11. docházelo k postupnému otevírání školy. Nejprve se do lavic vrátily děti z 1. a 2. třídy, později ostatní třídy
1. stupně a deváťáci. 6., 7. a 8. třída měla během prosince střídavou výuku. Od 4. 1. 2021 se opět škola uzavřela a prezenčně
ji mohou navštěvovat pouze děti z 1. a 2. třídy.
Během uzavření škol odpadlo mnoho plánovaných akcí- školní soutěže Matematický a Přírodovědný klokan, Medlovský
kros, florbalové turnaje, ekologické projekty a projekty ve školní družině, přednáška manželů Motani, Mikulášské kino,
návštěva divadla. Z důvodů uzavření sportovišť se nemohl uskutečnit plavecký výcvik, oblíbené bruslení. Odloženy byly též
školní projekty Jednou budu občanem a Evropská Unie.
V průběhu října se naši pedagogové M. Zmrzlý a B. Heidenreichová dále vzdělávali v oblasti Světa práce. Praktické
semináře byly zaměřeny na práci se dřevem a kovem a učitelé zde získali nové náměty pro práci v dílnách, ale též v dalších
předmětech- ve fyzice, informatice a výtvarné výchově.
Práce v projektu Knížka pro tebe je v době distanční výuky velmi ztížená. Přesto proběhlo několik soutěží, do kterých se
děti zapojily a jejich práce byly vyhodnoceny na prvních místech. V říjnové soutěži Obrázkový příběh se nejlépe umístila Ella
Strážnická z 1. třídy s příběhem Ellin bylinkový čaj. V listopadové komiksové soutěži zvítězili ve svých kategoriích P. Šrutka
z 1. třídy, M. Tolová a L. Foukalová ze 4. třídy, S. Grézl a A. Tužičková z 5. třídy a M. Šmahlík a V. Ďulíková ze 7. třídy. V prosinci
Ve Velkém čtenářském kvízu uspěli M. Černý, B. Bahounková, L. Foukalová, M. Tolová ze 4. třídy, G. Pospíšilová,
K. Ptáčníková, M. Ticháčková, K. Mráčková, M. Boudová z 5. třídy Z. Koukolová ze 6. třídy a V. Ďulíková ze 7. třídy. Všechny
děti, které se do soutěží zapojily, zaslouží velkou pochvalu.
V průběhu měsíce listopadu a prosince proběhly také národní srovnávací testy pro žáky 9. ročníku. Škola deváťákům
v rámci přípravy na volbu povolání zakoupila testy z obecně studijních předpokladů, češtiny, matematiky a angličtiny.
Výsledky těchto testů mohou také žákům a jejich rodičům pomoci při směřování dalšího vzdělávání.
Zástupci středních škol nemohli v naší škole představit obory, které je u nich možno studovat. Žáci i rodiče se museli
spokojit s on-line materiály a informace sami vyhledávat na webových stránkách jednotlivých škol.
Na společné třídní schůzce 11. 11., která proběhla formou videokonference, byli rodiče deváťáků seznámeni s postupem
výběru střední školy. Na druhé schůzce 18. 1.(taktéž pouze on-line) byli rodiče vycházejících žáků seznámeni s postupem
podávání přihlášek, s průběhem přijímacího řízení. S případnými dotazy se mohou žáci i rodiče obrátit na výchovnou
poradkyni Mgr. Marcelu Plhákovou (tel. 585000401) nebo na školní email marcela.plhakova@skoladl.cz.
Adventní čas se letos musel obejít bez obvyklých akcí - rozsvěcování stromečku, minijarmarku a dalších. Děti z 1. a 2. třídy
si alespoň vyzkoušely některé vánoční tradice a připravily dárečky pro své blízké i pedagogy. Jedinou aktivitou byla návštěva
Mikuláše, čertů a anděla, která se za dodržování hygienických podmínek uskutečnila ve venkovním prostředí.
I přes složité epidemiologické podmínky pracoval po celé pololetí na naší škole Badatelský kroužek, který je podporován
z fondů MAP rozvoje vzdělání II pro ORP Uničov. Žáci a pedagogové se zapojili do projektu Svět kolem nás. Během loňského
školního roku pracovali na tématech Voda a Vajíčko. Pokusy týkající se druhého tématu se podařilo žákům 9. třídy dokončit až
v září. Souběžně potom vznikla druhá skupina dětí z 6. třídy, která zpracovala třetí téma Půda. Ve všech částech se propojily
tři předměty - přírodopis, fyzika a chemie. Z výsledků pozorování sestavily děti za pomoci pedagogů závěrečnou zprávu a také
prezentace, které přednesou na společné videokonferenci badatelům ze spřátelených uničovských škol. Práce dětí bude
odměněna věcnými dárky. Skupina dětí z 6. třídy bude v případě otevření škol v práci kroužku pokračovat. Již máme
naplánována další zajímavá témata k bádání.
Zástupci SRPDŠ měli velmi složitou situaci. Připravili pro děti mnoho akcí, které ale nebylo možno uskutečnit. Proběhla
pouze facebooková Soutěž o nejkrásnější halloveenskou dýni a návštěva Mikuláše, čertů a anděla v 1. a 2. třídě.
Z příspěvků rodičů byla vyčleněna částka 6 000,-Kč na podporu tří oddělení školní družiny. Všem zástupcům rodičů děkujeme
za jejich práci a aktivitu.
Dne 28. ledna bude žákům 1. a 2. třídy vydán výpis z pololetního vysvědčení. Žáci budou hodnoceni známkou.
Rodiče ostatních žáků budou o výsledcích vzdělávání informováni prostřednictvím žákovských emailů.
Rodiče zapíší do žákovské knížky informaci: "Seznámili jsme se s výpisem vysvědčení" a připojí podpis. Fotokopii tohoto
sdělení odešlou na email nebo mobil třídního učitele svého dítěte. Děti obdrží originál výpisu vysvědčení po svém příchodu
do školy. Výpis vysvědčení se škole už nevrací.
Jednodenní pololetní prázdniny mají žáci 29. ledna. Jarní prázdniny pak připadají na týden od 8. 2. do 14. 2. 2021.
V Dlouhé Loučce 28. 1. 2021
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