
SETKÁNÍ 23.1. 2019
učení, vysvědčení, přijímání na SŠ 



POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ
DĚTI Z 1. STUPNĚ byly přezkoušeny 17. prosince 2018. 

DĚTI Z 2. STUPNĚ dne 15. ledna 2019.

Registrující školy vydají vysvědčení a my jej předáme dětem.

Všichni dostanou slovní hodnocení. Žáci, kteří se hlásí na SŠ,                                                                          
dostanou i známky.

Dne 1. února (pátek) jsou pololetní prázdniny! Ve čtvrtek 31.1. skončí vyučování v poledne.

Jarní prázdniny jsou od 18.2. do 22.2.



KE SLOVNÍMU HODNOCENÍ - co jsme si řekli 
Minulý čas a vid dokonavý

- provádíme ohlédnutí za hotovou prací, proto není na místě přítomný čas. Zítra to může být jiné. Ale jak to bylo, je 
zřejmé.

- umožňujeme tak
- najít motivaci k další práci, protože to, že se něco podařilo nebo ne, neznamená, že tomu tak bude dál. Prostě se 

to stalo a to je vše.
Jasnost a stručnost

- pišme to skutečně podstatné
- užíváme klidně jednoduché věty, které však nesou zcela zřejmou informaci

Oslovení
- oslovení bude jen v úvodníku

Psaní směrem k druhé os. č. j.
- píšeme dítěti a tykáme mu

Spisovný jazyk
- asi jasné :-)

Ne emočně zabarvené pojmy
- dávali jsme bacha na šikulky, raubíře, ptákoviny apod.
- je to úřední dokument



VÝCHODISKA
formativní hodnocení

- by mělo probíhat v průběhu roku při každodenní práci. Zejména patrná by tato forma měla být při tripartitách, kde probíhá 
analýza dosavadního vývoje učení diskusí o postřezích průvodce i dítěte. Je prostor pro vytvoření dalšího postupu na základě 
získaných zkušeností. Hodnocení slouží k formování procesu učení.

sumativní hodnocení
- je forma, kterou by mělo naplňovat naše vysvědčení, protože plní formu uzavření období s ambicí pojmenování dosažených 

výsledků. Důrazem by  u nás měl být kladen na:
- Probrané učivo: v jedné větě výčet témat
- Kritéria: hodnocení každého předmětu je strukturováno podle jasných kritérií, která se objevují vždy na začátku 

odstavce a hodnocení se k nim vztahuje - tedy popisuje míru naplnění a objasňuje okolnosti a důvody míry ne/naplnění 
(např. práce s průvodkou, testy, vyjadřování a porozumění, prostředí Hejného, …). Ideálně jsou tato kritéria hotová už z 
podzimních tripartit a teď je to finální ohlédnutí. Mělo by se s nimi pracovat průběžně celý rok formativně a na 
vysvědčení sumativně.

V testu vysvědčení se vždy odstavec jmenuje podle kritéria, aby bylo pro děti i rodiče možné se orientovat, kde 
se daří a kde ne.

- v textu předmětu by se dále měly objevovat opakovaně ještě tyto dvě oblasti
- Silné stránky: pojmenování silných stránek učení dítěte
- Popis potřeb dítěte: ve smyslu na čem má makat a kde je prostor pro zlepšení



JAK SE OSVĚDČUJÍ PRŮVODKY
- začínáme BLOK C
- aktuálně řešíme různost přístupů 

jednotlivců
- práce s časem a efektivita je velké téma



AKCE PLNÝ PENÁL
- vyhlásili jsme akci “plný penál” :-)
- vedeme děti  k samostatnosti                                             

a schopnosti pečovat o svoje věci



LYŽAŘSKÉ KURZY
7.- 11.1. - NEJSTARŠÍ (6.-9.)

21.- 25.1. - PROSTŘEDNÍ (4.-5.) 

28.- 30.1. - NEJMLADŠÍ (1.-3.)

Zatím vše běží podle plánu.

Po návratu nejmladších provedeme vyúčtování akce                                                                              
a budeme informovat.



PŘIJÍMÁNÍ NA SŠ - PŘIHLÁŠKY
- termín podání přihlášky: do 1. března 2019 na první kolo přijímacího řízení
- kam podat přihlášku: přímo řediteli příslušné střední školy
- počet přihlášek na střední školy: 2
- termín 1. kola přijímacích zkoušek: od 12. dubna do 17. dubna 2019
- termín 2. kola přijímacích zkoušek: určí ředitel střední školy

Přihláška ke stažení zde: http://www.msmt.cz/file/45681/

Přihláška musí být opatřena razítkem registrující školy!

Prosíme o odevzdání přihlášek k nám do kanceláře nejlépe do 15.2. (pátek 
před jarními prázdninami, nebo nejpozději 25.2. - pošleme k orazítkování    
do Pardubic a dostaneme poštou zpět :-).

http://www.msmt.cz/file/45681/


ROZRŮSTÁME SE

- od února budeme mít o jednu místnost navíc
- přichází k nám nová průvodkyně Petra - k malým dětem
- nabídne i výchovné poradenství - odpoledne konzultace pro rodiče



DÁREK PRO PLANETU

- zkusíme projekt udržet nadále a nasdílet myšlenku dalším 
školám



ZPRAVODAJ
- rádi bychom zpravodaj obohatili o názor rodičů a dětí
- pokud byste nám zaslali krátkou zpětnou vazbu,          

budeme rádi :-)



JARNÍ TRIPARTITY

TERMÍN:

- 24. a 25.4. 2019
- zohledníme zpětnou vazbu na podzimní tripartity



VĚCI Z PARNÍKU
- v kanceláři jsou zbylé věci z akce na parníku
- prosíme, abyste si je rozebrali - děkujeme!


